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Succesul unui tratament ortodontic depinde  ȋn principal de un diagnostic atent şi corect.
Examenele complementare necesare în ortodonţie pentru stabilirea unui diagnostic corect sunt
examenele radiografice. Teleradiografia şi ortopantomografia reprezintã esenţialul radiografic la
începerea  unui  tratament  ortodontic.  Analiza  cefalometricã  este  esenţialã  ȋn  diagnosticarea
problemelor  dentare  şi  scheletale  (1,2).  De  la  apariţia  sa  pânã  ȋn  prezent,  radiografia
cefalometrică a fost utilizatã în mod constant pentru studiul analizei faciale, având o contribuţie
majorã în dezvoltarea şi stabilirea diagnosticului, cât şi a planului de tratament. Un alt beneficiu
major  al  acestei  tehnici  de  radiografie  este  acela  de  a  evidenţia  progresele  tratamentelor
ortodontice,  creşterea  cranio-facialã,  de  a  prezice  creşterea  individualã  fiecãrui  pacient,
gãsindu-şi însã utilitate şi în evaluarea altor dezechilibre de la nivelul sistemului stomatognat ce
pot fi remediate prin diferite tratamente ortodontice (3).

La doar 10 ani distantã de la descoperirea razelor X de cãtre Roentgen, Kohler, în anul
1905,  Laquerriere,  în  1914  şi  Groedel,  în  1926,  au  studiat  teleradiografia  pentru  a  mãsura
dimensiunile inimii.  Teleradiografia  cefalometricã însã,  a  fost  promovatã de cãtre Carrea,  în
lucrãrile sale realizate în anul 1922, unde pentru a vizualiza profilul cutanat, acesta aplica un fir
de plumb la nivel tegumentar.

În  cursul  aceluiaşi  an,  Pacini  a  introdus  radiografia  cefalometrică  în  scopuri
antropometrice (4). Acesta a reuşit într-o oarecare măsură să facă procesul reproductibil prin
imobilizarea  capului  în  cefalostat,  enunţând  astfel  o  metoda  standardizatã  de  realizare  a
teleradiografiilor, obţinutã prin folosirea unei distanţe mari şi fixe între sursa de raze X şi caseta
filumului radiologic. Aceastã metodã de obţinere a filmelor teleradiografice necesitã plasarea
extremitãţii cefalice a pacientului într-un suport comun ce susţine şi caseta filmului radiologic,
imobilizarea capului şi a casetei fãcându-se, dupã ce planul medio-sagital al pacientului fusese
poziţionat astfel încât sã fie paralel cu cel al casetei, prin intermediului unui bandaj comun (5,
6).

În 1931, lucrãrile inedite ale lui Broadbent în USA şi cele ale lui Hofrath în Germania, au
fost punctul de plecare în utilizarea clinicã a teleradiografiei  (7,  8,  9).  Studiul radiografiilor
laterale şi postero-anterioare susţinute de cãtre Broadbent a revoluţionat disciplina de ortodonţie,
oferind  posibilitatea  clinicianului  de  a  obţine  măsurători  standardizate  şi  precise.  În  plus,
cefalostatul realizat de cãtre Broadbent permite atât înregistrarea distanţei de la planul medio-
sagital  la  filmul  radiologic,  cât  şi  înregistrarea  distanţei  de  la  oliva  auricularã  la  filmul
radiologic.  Conform acestor  detalii  structurale  cu  privire  la  cefalostatul  realizat,  deţinãtorul
susţine mai degrabã a fi un cefalometru şi nu un cefalostat (6, 7). Ulterior, într-un studiu publicat
în  anul  1999,  cefalometria  a  fost  definită  ca  fiind  singura  metodă  practică  ce  permite
investigatorului să evalueze şi sã analizeze cantitativ relaţiile dintre structurile dentare şi cele
cranio-faciale (10).

Examenul  de  teleradiografie,  reprezintã  unul  dintre  cele  mai  valoroare  examene
complementare utilizate în ortodonţie şi ortopedie-facialã. Acest examen ajutã la diagnosticarea
anomaliilor  dento-maxilare.  Un  examen  clinic  corect  realizat,  completat  de  examenele
paraclinice  necesare,  permite  clinicianului  sã  stabileascã  un  diagnostic  minuţios  şi  precis,
instituind astfel un plan de tratament personalizat fiecãrui pacient în parte.

Indicaţiile şi selecţia utilizãrii radiografiei cefalometrice sunt identificate în mod clar în
broşura “Criterii de selecţie în radiografia dentară” a Facultăţii Practicanţilor de Stomatologie
Generală  publicată  în  Marea  Britanie  în  1998,  precum  şi  în  broşura  “Ghid  de  utilizare  a
radiografiilor  în  ortodonţia  clinicã  a  Societăţii  Britanice  de  Ortodonţie”  publicată  în Marea
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Britanie în 2001.  Scopul acestor ghiduri este de a ajuta medicul specialist în alegerea metode
imagistice de elecţie, evitându-se astfel utilizarea inutilă a radiografiilor.

Utilitatea  lor  este  beneficã  în  planificarea  şi  etapizarea  tratamentului,  de  a  prezice
viitoarele relaţii dentare/scheletale şi în evaluarea rezultatelor creşterii scheletale/tratamentului
ortodontic (11). Din acest motiv, cefalometria rămâne, din punct de vedere al utilitãţii, şi în zilele
noastre relativ neschimbată. 

1.1 APLICAŢIILE CEFALOMETRICE ÎN ORTODONŢIE

Valoarea radiografiei ca sprijin în diagnosticare a fost proclamată de W. A. Price în 1900.
În  1934  Hofrath  în  Germania,  şi  Broadbent  în  Statele  Unite,  au  dovedit  că  radiografiile
cefalometrice sunt un instrument esenţial în practica clinicã şi în cercetare. 

Metoda radiografiei cefalometrice a devenit indispensabilã pentru ortodonţi la început de
tratament, datoritã importanţei crescute pe care o are în analiza dezvoltãrii şi creşterii masivului
facial,  a  diagnosticului  şi  planificării  tratamentului,  în  monitorizarea  terapiei  ortodontice,
precum şi în evaluărea rezultatului final al acestuia.

Pentru a obţine o imagine de teleradiografie laterală este nevoie de o sursă de raze X, un
cefalostat reglabil, o casetă de film cu ecrane radiografice şi un suport de casetă pentru film.
Relevanţa radiografiilor cefalometrice este în adevaratul sens al cuvantului una realã. Cu acest
tip de documentaţie imagisticã,  specialiştii  ortodonţi  au posibilitatea şi capacitatea observării
schimbărilor patologice,  a anomaliilor nesuspectate anterior la nivelul coloanei cervicale sau
apariţia de schimbări degenerative la nivelul vertebrelor sau uneori, alte schimbări patologice
maxilare sau de bazã de craniu; în plus, avantajul este cã toate aceste aspecte importante şi
indispensabile clinicianului sunt sesizabile pe o singurã radiografie cefalometrică (12).

1.2 DEZVOLTAREA ANALIZEI CEFALOMETRICE

Prima analizã cefalometricã publicatã a fost  realizatã  în anul  1939 de cãtre  Lucien de
Coster, la câţiva ani dupã introducerea teleradiografiei în lumea medicalã. Studiul sãu are la bazã
analiza  relaţiilor  de  proporţionalitate  ale  feţei  conform  principiilor  utilizate  în  antichitate
(numărul de aur) (13). Ideea propulsatã de Coster a fost aceea de a întrebuinţa distorsionarea
sistemului cartezian de coordonate, identificând, schematizând şi portretizând astfel diferenţele
prezente în poziţionarea reperelor anatomice, raportându-se la tot ceea ce se considera normal
pânã la  vremea respectiva.  Radiografiile  cefalometrice  laterale  pot  oferi  informaţii  preţioase
despre scheletul cranio-facial, profilul ţesutului moale sau despre vertebrele cervicale pe direcţie
sagitalã sau verticalã,.

Analizele cefalometrice oferă sprijin în evaluarea, compararea, exprimarea şi prezicerea
relaţiilor spaţiale între: osul mandibular şi maxilar cu baza craniului, osul mandibular cu cel
maxilar, dentiţia mandibulară cu dentiţia maxilară, proeminenţa bărbiei cu dentiţia mandibulară,
relaţiile incisivilor mandibulari şi maxilari cu oasele maxilare, relaţiile incisivilor mandibulari şi
maxilari cu baza scheletală şi proporţiile faciale.

O analiză cefalometrică riguros planificată şi condusã, este foarte importantă deoarcere
oferă  un  ghid  consistent,  gradual  pentru  diagnosticarea  şi  planificarea  tratamentului  (14).
Numeroase lucrãri ştiinţifice au demonstrat faptul că nu există două feţe identice; excepţia de la
acest  principiu este  în  cazul  gemenilor  monozigoţi,  însã la  care,  chiar  şi  în această situaţie,
jumătatea stângă nu se potriveşte perfect cu jumătatea dreaptă a feţei, existând prezente diferenţe
subtile (15).

Folosirea oricărei analize cefalometrice ca o formulă definitivă, fără a lua în considerare
vârsta, sexul, tipologia, limitările anatomice şi diferenţele etnice, va rezulta invariabil într-un
diagnostic neconcludent şi evident cu un tratament supus eşecului (14, 16). Aceste aspecte sunt
susţinute  de  consideraţia  lui  Steiner:  “Aceste  estimări  sunt  utile  drept  un  ghid,  dar  trebuie
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modificate pentru fiecare individ în parte.” (17).
Dupã numeroase studii realizate de cãtre Broadbent şi Brodie, analiza cefalometricã îşi

gãsise utilitate doar pentru studiile longitudinale, mai rar şi în diagnosticul clinic. În aceeaşi era,
Hofrath şi Maves, descriu cefalometria ca având utilitate în domeniul proteticii. 

Radiografiile  cefalometrice  fac  ca  planul  de  tratament  şi  monitorizarea  modificãrilor
survenite de-a lungul tratamentului să fie pe deplin înţelese, având un real potenţial benefic. Mai
mult,  aplicabilitatea  semnificativã  a  radiografiilor  cefalometrice  se  regãseşte  în  clinica  de
ortodonţie.  La  50  de  ani  dupã  începuturile  sale,  teleradiografia  este  consideratã  procedura
imagistică standard pentru imensa majoritate a specialiştilor ortodonţi.

Prima analizã cefalometricã, dezvoltatã de Robert M. Ricketts, analizã ce poartã numele
astãzi de Analiza Ricketts, oferea posibilitatea de a compara cazurile clinice cu limitele normale,
limite ce se bazau pe o serie de parametri precum vârsta, sexul şi rasa. Tot Dr. Ricketts a fost cel
care a conceput primul sistem de diagnostic, capabil sã previzualizeze modificãrile produse în
urma tratamentelor  şi  a  dezvoltării  masivului  facial,  permiţând  astfel  înglobarea  acestora  în
planul de tratament (VTO).

În anii  ’50,  antrenat de cãtre colegii  sãi,  Dr.  Ricketts,  trebuia sã gãseascã informaţiile
disponibile în urma unei analizei cefalometrice, informaţii pe care practicianul nu le putea obţine
prin analiza modelelor de studiu sau a fotografiilor de orientare. Astfel, în 1960, Ricketts publicã
douã lucrãri ştiinţifice cu rãspunsurile mult aşteptate. Raspunsul oferit de cãtre Ricketts a fost
continuat şi analizat ulterior de cãtre Steiner. 

Herbert I. Margolis a fost cel care a iniţiat discuţiile asupra relaţiei dintre incisivul central
inferior şi marginea inferioarã a ramului orizontal al mandibulei.  Acest aspect a dus la apariţia
unei noi analize cefalometrice, şi anumea ce a triunghiului Tweed. Tot Margolis a fost cel care a
folosit pentru prima datã linia facialã Na-Pog cât şi triunghiul facial, accentuând astfel conceptul
variaţiei individuale.

În  anul  1938 Downs,  Brodie,  Goldstein  şi  Myer  au  pus  roadele  unei  lucrãri  cu  titlul
“Cephalometric  Appraisal  of  Orthodontic  Results”.  Aceasta,  împreunã cu  studiul  realizat  de
cãtre Downs în anul 1947, ajung a fi ceea ce reprezintã astãzi Analiza Downs. Aceastã analizã
cefalometricã  a  fost  consideratã  cu  un  real  aport  clinic,  punând  astfel  capãt  epocii  în  care
diagnosticul se realiza pe baza modelelor de studiu (18).

O a doua analizã de referinţã, a fost introdusã de cãtre Riedel, care a stabilit relaţia dintre
maxilar şi mandibulã,  definind astfel  unghiul ANB. Pornind de la acest  unghi ANB, Steiner
publicã în anul 1953 analiza cefalometricã ce îi poartã numele. În studiul sãu Steiner informeazã
despre compromisul necesar atunci când unghiul ANB nu este ideal. Steiner informeazã prin
analiza sa despre profilul şi lungimea arcului dentar, oferind astfel ortodontului posibilitatea de
decizie cu privire la necesitatea extracţiilor dentare (19, 20).

În  urma  cercetãrilor  realizate  de  Margolis,  Tweed  determinã  pentru  ocluzia  normalã,
relaţia  dintre  poziţia  incisivilor  inferiori  şi  osul  mandibular.  Astfel,  în  anul  1957  Tweed  a
construit  un triunghi ce îi  poartã numele.  Triunghiul lui  Tweed este format din planul bazal
mandibular, axul incisivului central inferior şi planul lui Frankfort, şi deduce dacã este nevoie
sau nu de extracţia premolarilor (21).

McNamarra  este  cel  care  adunã date  din  mai  mult  analize,  la  care  adaugă mãsurãtori
personale, individualizând astfel analiza. Aceastã analizã are ca particularitate analiza relaţiei
dintre perpendiculara proiectatã din punctul Na şi oasele maxilare, evidenţiind poziţia antero-
posterioarã a acestora faţã de o aproximare a verticalei adevãrate (22, 23). 

De la  începuturi  şi  pânã astãzi,  numeroase analize cefalometrice au fost  dezvoltate  cu
scopul  stabilirii  unor  criterii  şi  referinţe  standardizate,  ce  pot  defini  un  ideal  al  proporţiilor
faciale  şi  ocluzale.  Autorii  acestor  analize cefalometrice au încercat  de-a lungul  timpului  sã
perfecţioneze şi sã determine structurile craniofaciale de interes principal, gãsindu-le utilitatea şi
perfecţiunea pentru emiterea unui diagnostic şi pentru evaluarea tratamentului, a creşterii şi a
dezvoltãrii.  Aceştia au reuşit sã identifice şi sã defineascã valorile normale ale mãsurãtorilor
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lineare şi angulare. Pe baza mãsurãtorilor unghiulare şi lineare putem descrie baza craniului,
relaţia verticalã şi cea sagitalã a bazelor scheletale maxilare şi mandibulare, relaţiile acestora cu
structurile dentare, relaţiile interdentare, precum şi evaluarea ţesuturilor moi.

Pentru mai multă acurateţe, indiferent de analiza cefalometricã utilizatã, este necesar să se
stabilească o linie sau o arie de referinţă.  Mai mult,  planul orizontal  de referinţă,  planul lui
Frankfurt este folosit pentru a orienta teleradiografia şi pentru a standardiza amplasarea corectă a
reperelor strurturilor dure şi moi.

Pentru a realiza o analiza cefalometricã, este necesar a identifica diferite repere anatomice
de la nivelul stucturilor dure, ţesuturilor moi, cât şi repere dentare (Figura 1.1).

Repere anatomice ale structurilor dure:
1. Nasion=N; punctul cel mai anterior al suturii fronto-nazale în plan medio-sagital;
2. Porion=P; Punctul superior al conductului auditiv extern, localizat prin utilizarea tijelor

metalice ale cefalometrului;
3. Orbitale=Or; cel mai inferior punct pe marginea infraorbitală;
4. Sella=S; centrul geometric al Sella turcica sau al glandei  pituitare;
5. Se= punctul de intrare la sella turcica;
6. Pogonion=Pog; punctul cel mai anterior al simfizei mentoniere, în  plan medio-sagital;
7. Basion=Ba; cel mai de jos şi anterior punct situat pe marginea anterioară a foramenului

magnum în  plan medio-sagital;
8. Menton=Me;  după  Krogman  şi  Sassouni  este  cel  mai  caudal  punct  al  simfizei

mentoniere; 
9. Gnathion=Gn; punctul situat pe linia mediană, localizat între punctul anterior al bãrbiei

osoase, pogonion şi punctul inferior al bărbiei osoase, menton;
10. Gonion =Go;  punctul  situat  pe  curbura  unghiului  mandibulei,  localizat  la  intersecţia

liniilor  tangente  marginii  posterioare  a  ramului  ascendent  şi  respectiv  a  bazei
mandibulare;

11. Pterygomaxilare= PTM; cel mai inferior punct pe fisura pterigomaxilarã;
12. Articulare= Ar; este punctual de intersecţie al marginii posterioare a ramului mandibular

şi marginea externă a bazei craniului;
13. Spina nazală anterioară= ANS; vârful anterior al coloanei nazale;
14. Spina nazală posterioară= PNS; vârful posterior al coloanei nazale;
15. Subspinal= Punctul A; cel mai posterior punct situat pe linia mediană, în concavitatea

marginii anterioare a crestei alveolare maxilare; 
16. Supramental=  Punctul  B;  cel  mai  posterior  punct  situat  pe  linia  mediană, în

concavitatea marginii anterioare a crestei alveolare mandibulare;
17. Prosthion=Pr; cel mai inferior şi anterior punct al procesului alveolar maxilar situat pe

linia mediană între incisivii centrali;
18. Infradental=Id;  cel  mai  superior  şi anterior  punct  al  procesului  alveolar  mandibular

situat pe linia mediană între incisivii centrali;
19. Punctul anterior de ocluzie=PAOcc; este cel mai anterior punct al planului de ocluzie

localizat la incisivii din ocluzie;
20. Punctul posterior de ocluzie=PPOcc; este cel mai posterior punct al planului de ocluzie

localizat la dinţii posteriori aflaţi în contact ocluzal;
21. Punctul  ramus;  cel  mai  posterior  punct  al  marginii  postero-inferioare  a  ramului

mandibular;
22. R1; punctul cel mai inferior al incizurii sigmoide;
23. R2; un punct arbitrar pe marginea joasă a mandibulei, sub R1;
24. R3; cel mai concav punct al marginii anterioare a ramului mandibular;
25. R4; cel mai convex punct al marginii posterioare a ramului mandibular;
26. Condil=Co; cel mai superior punct al osului mandibular condilian;
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27. Punctul DC; centrul capului osului mandibular condilian ;

Repere anatomice ale ţesutului moale:
28. Glabella=Gl; punctul cel mai anterior la nivel tegumentar, ce acoperă osul frontal;
29. Nasion=n;  cel  mai  concav punct,  la nivel  tegumentar,  a suturii  fronto-nazale în plan

medio-sagital;
30. Vârful nasului=na; cel mai anterior punct al nasului;
31. Subnazal=sn; punctul situat la nivel tegumentar unde curba buzei superioare se uneşte

cu baza nasului;
32. Punctul subspinal de ţesut moale=ss; cel mai concav punct al buzei superioare, între

punctul subnazal şi buza superioară;
33. Labial superior=ls; cel mai superior punct al buzei superioare;
34. Stomion superior=cel mai inferior punct al buzei superioare;
35. Stomion =punctul de intersecţie a buzei superioare cu cea inferioară;
36. Stomion inferior; cel mai superior punct al buzei inferioare;
37. Labial inferior=li; cel mai inferior punct al buzei inferioare;
38. Punctul supramental B de ţesut moale;  cel mai concav punct al buzei inferioare între

bărbie şi buza inferioară;
39. Pogonion=pog; cel mai anterior punct al bărbiei situat la nivel tegumantar;
40. Gnathion; punctul situat în plan medio-sagital al bazei bărbiei între pogonion şi menton;
41. Menton; cel mai inferior punct al bărbiei situat la nivel tegumantar;

Repere dentare:
42. U6 cuspidul mezial  =vârful cuspidului mezial al primului molar maxilar;
43. U6 mezial=punctul de contact pe suprafaţa mezialã a primului molar maxilar;
44. U6 distal=punctul de contact pe suprafaţa distalã a primului molar maxilar;
45. L6 cuspidul mezial =vârful cuspidului mezio-vestibular al primului molar mandibular;
46. L6 mezial=punctul de contact pe suprafaţa mezialã a primului molar mandibular;
47. L6 distal=punctul de contact pe suprafeţa distalã a primului molar mandibular;
48. UI incizal=marginea incisalã al incisivului central maxilar;
49. UI facial=cel mai convex punct al suprafeţei vestibulare al incisivului central maxilar;
50. Rădăcina UI=apexul rădăcinii incisivului central superior;
51. LI incizal=marginea incizalã a incisivului central inferior;
52. LI facial=cel mai convex punct al suprafeţei vestibulare al incisivului inferior;
53. Rădăcina LI=apexul rădăcinii incisivului central inferior.

LINII (PLANURI) DE ÎN CEFALOMETRIE 

Pentru orice analizã cefalometricã utilizată este foarte important şi necesar a stabili o zonã
sau o linie (plan) de referinţã. 

Liniile de referinţã sunt împarţite în urmãtoarele douã subcategorii: planuri cefalometrice
orizontale şi respectiv verticale (Figura 1.2). 

1) LINII DE REFERINŢĂ CEFALOMETRICE ORIZONTALE

a. Linia S-N =  este planul ce uneşte punctele S şi Nasion. Planul defineşte întinderea porţiunii
anterioare de bazã de craniu în direcţie antero-posterioarã; 
b. Linia Se-N  =  este planul ce uneşte punctele Se şi N. Planul defineşte întinderea porţiunii
anterioare de bazã de craniu în direcţie antero-posterioarã; 
c. Planul Frankfort-Orizontal = planul F-H  este  planul dintre Orbitale şi Porion. Acest plan
mãsoarã creşterea pe direcţie orizontală;
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d. APOcc – PPOcc (Planul ocluzal) =  este linia formatã din unirea celui mai anterior punct al
ocluziei cu cel mai posterior punct al ocluziei; 
e. Planul ANS – PNS (Planul palatinal) = este linia formatã din unirea lui ANS şi PNS. Acest
plan defineşte evaluarea modelului de creştere; 
f. Planul Me – Go (Planul mandibular) = este linia formatã din unirea lui Me cu Go. Acest
plan defineşte evaluarea modelului de creştere;

Fig. 1.1 Puncte anatomice identificate  pe o teleradiografie de profil (imagine preluatã din arhiva
personalã).

Fig. 1.2 Reprezentare schematicã a planurilor principale de referinţã (23).
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2) LINII DE REFERINŢĂ CEFALOMETRICE VERTICALE

g. Planul A – Pog = planul format din unirea Subspinale cu Pog;
h.  Planul  E  (Planul  estetic) =  este  linia  ce  intersecteazã  vârful  nasului  de  la  nivelul
tegumentului cu bãrbia;
i. Axa Facialã = axa formatã din unirea lui Ptm şi Gn;
j. Planul Facial = este planul format din unirea lui Nasion cu Pog;
k. Planul Ar – Go  = este o linie dusã din Ar cãtre Go. Aceastã linie are un rol important în
măsurarea lungimii ramului mandibular;
l. Linia S – Ar = este linia dintre S şi Ar. Este linia care defineşte întinderea în direcţie lateralã a
bazei craniului.

                                               1.3 ANALIZE CEFALOMETRICE

Legăturile  scheletale  şi  dentare  sunt  măsurate  cu  ajutorul  reperelor  sau  planurilor  de
referinţă  pe  o  imagine  de  teleradiografie  laterală.  Acestea  pot  fi  acum digitalizate  folosind
sistemele de programe cefalometrice specializate computerizate.

Avem două metode principale de analiză cefalometrică: metoda metrică, care utilizează
măsurătorile liniare şi angulare şi metoda grafică: “acoperirea” urmelor pacientului pe un reper
şablon şi inspecţia vizuală a gradelor de variaţie. Analiza este dată de obicei sub formă de tabel
cu rezultatele exprimate, fie ca măsurare liniară (în milimetri sau ca proporţie de %) fie ca unghi
(în grade). 

Avantajul măsurătorilor angulare este acela că ele nu sunt influenţate de mărirea imaginii
sau  de  greutatea  pacientului.  Devierea  standard  pentru  fiecare  măsurătoare  îi  permite
clinicianului să observe cu uşurinţă unde anume diferă pacienţii lor faţă de valorile normale. O
prezentare alternativă a rezultatelor normative este ca aceste măsurători să fie exprimate grafic
sub forma unui şablon, acesta fiind suprapus peste teleradiografia pacientului.

Printre  analizele  elaborate  de-a  lungul  timpului  cu  utilitatea  cea  mai  mare  se  numãrã
analiza lui Downs (1948, 1952, 1956), Tweed (1953, 1954), Steiner (1953, 1959, 1960), Ricketts
(1960, 1981), McNamarra şi Wits în 1967.

1.3.1 ANALIZA DOWN 

Prima analizã completã a fost fãcutã public în anul 1948 de cãtre Downs. 
Este una dintre cele mai utilizate analize cefalometrice din toate timpurile. Analiza Downs

constã din 10 parametri, din care 5 cunt scheletali şi 5 sunt dentari. Aceste 10 variabile au fost
obţinute din compararea măsurătorilor a unui lot de 20 de pacienţi Caucazieni, 10 femei şi 10
bãrbaţi, din punct de vedere clinic prezentând o ocluzie excelentã; toţii pacienţii erau netrataţi
ortodontic. Vârsta pacienţilor era cuprinsã între 12 şi 17 ani. 

Confrom teoriei  enunţate  de Downs,  “balanţa facialã  este  determinatã  de cãtre  poziţia
mandibulei”, cu scopul de a gãsi aceast echilibru, Downs utilizeazã planul lui Frankfort ca plan
de referinţã, determinând astfel gradul de retrognatism, ortognatism, sau prognatism. 

Model scheletic

UNGHIUL FACIAL = este unghiul inferior partea internã, fiind format de cãtre linia facialã (N-
Pog) intersectând planul orizontal Frankfort (FH). 

Valoarea medie pentru acest unghi este de 87.8 grade, cu variaţii cuprinse între 82 şi 95
grade.  Aşadar,  unghiul  facial  semnificã  poziţia  antero-posterioarã  a  mandibulei  în  relaţie  cu
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partea  superioara  a  feţei;  acest  unghi  este  folosit  pentru  mãsurarea  gradului  de retruzie  sau
protruzie a maxilarului inferior.

UNGHIUL DE CONVEXITATE = acest unghi este format de cãtre intersecţia liniei A – Pog cu  linia
N – A. Valoarea medie este de 0 grade, cu variaţii cuprinse între  – 8.5 şi + 10 grade.

Prin  urmare,  valorile  negative  sugereazã  un  profil  prognatic,  iar  valorile  pozitive  sunt
asociate  cu  o  danturã  maxilarã  proeminentã  în  relaţie  cu  maxilarul  inferior;  acest  unghi  de
convexitate este folosit pentru a mãsura protruzia sau retruzia mandibulei.

UNGHIUL PLANULUI A – B = este unghiul format de intersecţia liniei N – Pog cu planul A–B.
Citirea valoricã a unghiului se extinde de la o valoare medie de – 4.6 grade; valoare minimã este
de – 9 grade iar valoarea maximã este de l 0 grade.

Altfel spus, o valoare pozitivã a unghiului sugereazã o malocluzie Clasa I, cu proeminenţa
mandibulei, sau malocluzie Clasa III; valorile negative indicã o malocluzie Clasa II; valorile
unghiului A – B indicã relaţia intermaxilarã în concordanţã cu planul facial. 

AXA - Y (AXA DE CRESTERE) = este reprezentatã de unghiul antero-inferior al intersecţiei dintre
linia S – Gn cu planul orizontal a lui Frankfort. 

Valoarea medie pentru acest unghi este de 59.4 grade, valoarea minimã fiind 53 grade iar
valoarea  maximã  66  grade.  O  creştere  a  acestui  unghi  indicã  o  malocluzie  tip  Clasa  II  şi
sugereazã un model de creştere mandibularã în sens vertical. O scãdere valoricã a unghiului, are
o  interpretare  total  opusã,  indicând  o  maloculuzie  Clasa  III  sugerând un model  de  creştere
mandibularã în sens orizontal.  

UNGHIUL MANDIBULAR = acest unghi este stabilit de intersecţia dintre planul orizontal al lui
Frankfort şi planul mandibular. Valoarea acestui unghi este cuprinsã între 17 şi 28 grade, cu o
valoare medie de 21.9 grade.

Model dentar

CANT AL PLANULUI OCLUZAL = unghiul este format de planul mandibular şi planul orizontal al
lui Frankfor. 

Valoarea  medie  a  unghiului  este  de  +  9.3  grade,  valoarea  minimã  de  +  1.5  grade  şi
valoarea maximã de + 14 grade. O creştere a valorilor indicã o malocluzie Clasa II, şi o scãdere
a valorilor tind sã fie gãsite în malocluziile Class III.

UNGHIUL INCISIV- PLAN OCLUZAL = este unghiul postero-inferior format de intersecţia planului
de ocluzie şi axul lung al incisivului central inferior. 

Valoarea medie este de 14.5 grade, cu un minim de + 3.5 grade şi un maxim de 20 grade.
O creştere a acestui unghi avem atunci când incisivul central inferior se aflã în proînclinaţie. 

UNGHIUL INCISIV –  PLAN  MANDIBULAR  = este  unghiul  format  de  axul  lung al  incisivului
inferior şi o linie reprezentatã de planul mandibular. 

Valoarea medie este de 1.4 grade, cu un minim de  – 8.5 grade şi un maxim de + 7 grade.
O creştere a acestui unghi este atunci când incisivul central inferior se aflã într-o poziţie de
proînclinaţie. 

UNGHIUL INTERINCIZAL  = este unghiul stabilit ca fiind între axul lung al incisivului central
inferior şi axul lung al incisivului central superior. 

Valoarea minimã este de 130 grade, cu un maxim de 150 grade, iar media este de 135.4
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grade.

PROTRUZIA INCISIVULUI MAXILAR = acesta este un parametru liniar, şi este stabilit ca fiind
distanţa dintre marginea incizalã a incisivului central superior şi linia A – Pog. 

Valoarea medie a distanţei este de 2.7 mm, minimum fiind de – 1 mm şi maximum de + 5
mm. Dacã marginea incizalã este în faţã liniei A – Pog atunci distanţa are valoare pozitivã şi
sugereazã o protruzie dentarã maxilarã; dacã marginea incizalã este în spatele liniei A - Pog
atunci valoarea va fi negativã sugerând o poziţie dentarã maxilarã retrudivã (1, 24, 25, 26).

1.3.2 ANALIZA TWEED

         Pentru realizarea acestei analize Charles Tweed propune utilizarea unui triunghi format din
planul lui Frankfurt, planul bazal mandibular şi axul lung al incisivului central inferior (Figura
1.3) (21).

În  urma unor  studii  elaborate  realizate  de  cãtre  autor,  acesta  subliniazã  existenţa  unei
relaţii între poziţia incisivului central inferior şi tiparul de creştere facialã.
Cele trei unghiuri formate sunt: 

1. FMA – unghiul format de planul bazal mandibular şi planul lui Frankfort;
2. IMPA – unghiul format de planul bazal mandibular şi axul incisivului central inferior;
3. FMIA – unghiul format de axul incisivului central inferior şi planul lui Frankfort.

Valorile normale ale acestor unghiuri sunt: 
1. FMA = 25°
2. IMPA = 90°
3. FMIA = 65° 
4. ANB = 2°, cu valori cuprinse între 5° şi – 2°.

Fig. 1.3 Reprezentare schematicã a triunghiului lui Tweed (21).

Analiza  Tweed  este  utilã  în  planificarea  planului  de  tratament.  Datele  obţinute  prin
realizarea  mãsurãtorilor  stabilesc  diagnosticul  –  clasa  scheletalã,  direcţia  de  creştere,
prognosticul, cât şi corecţia cefalometricã ce trebuie prevãzutã pentru incisivii inferiori. Aceastã
analiza, nu trebuie însã consideratã de cãtre specialist ca fiind o analizã completã atunci când
este utilizatã singurã. 
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1.3.3 ANALIZA WITS

Scopul acestei analize este de a identifica situaţiile în care valoarea unghiului ANB nu
reflectã cu exactitate extinderea antero-posterioarã a maxilarului. Analiza Wits este un parametru
liniar şi nu o analizã însãşi, fiind descrisã de cãtre Alexander Jacobson, în cadrul analizei Tweed
(27).

Metoda  de  evaluare  a  gradului  de  dizarmonie  maxilarã  implică  trasarea  unor  linii
perpendiculare pe planul ocluzal din punctul A şi, respectiv punctul B. Punctele formate vor fi
notate cu AO şi, respectiv BO (Figura 1.4). 

Conform valorii lui Wits, valoarea medie este de – 1 mm la bãrbaţi şi de 0 mm la femei.
Dacã poziţia punctului BO este în faţa lui AO, atunci valoare este pozitivã, indicând o

displazie Clasa II.
Dacã poziţia punctului BO este în spatele lui AO, atunci valoare este negativã, indicând o

displazie Clasa III.
Analiza Wits este în mod evident dependentã de localizarea corectã şi reprezentativã a

planului ocluzal. Acest indicator AO – BO, este important deoarece el este în relaţie directã cu
valorile  unghiurilor  SNA, SNB,  ANB,  înclinarea  planului  de  ocluzie  şi  direcţia  de creştere,
marcând decalajul sagital dintre oasele maxilare (28).

Fig. 1.4 Reprezentare schematicã a punctelor AO şi BO din analiza Wits (28).

1.3.4 ANALIZA STEINER

Steiner CC a publicat în anul 1953 o lucrare prin care relata o metodã de interpretare a
ţesutului dur şi moale pe o radiografie cefalometricã standard (29).  În acest studiu, Steiner a
prezentat evaluarea a numeroase structuri scheletale, dentare sau tegumentare. Pentru analiza
scheletalã,  Steiner  realizeazã  o  legãtura  între  maxilar  şi  mandibulã  cu  craniul  şi  vice-versa.
Analiza  dentarã  realizeazã  o  relaţie  între  incisivii  superiori  şi  cei  inferiori,  cu  maxilarul  şi
respectiv cu mandibula şi vice-versa. Analiza ţesutului moale prevede un echilibru şi o armonie
a profilului facial inferior (29, 30).

Steiner alege a utiliza ca linie de referinţã linia formatã prin unirea punctelor craniometrice
Sella şi Nasion (baza anterioarã de craniu). Ambele maxilarele se vor raporta la aceastã linie de
referinţã (Figura 1.5). 
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Analiza scheletalã

MAXILAR = unghiul SNA este sugestiv dacã maxilarul are o poziţie protruzivã sau retruzivã faţa
de baza craniului. 

Valoarea medie pentru unghiul SNA este de 82 grade; cu un minim de 77 grade ce indicã o
poziţie  posterioară a  maxilarului,  iar  valoarea  maximã este  de 91 grade  ce  indicã  o  poziţie
protruzivã a maxilarului.

MANDIBULĂ = SNB este unghiul determinat de poziţia retruzivã sau protruzivã a mandibulei în
corelaţie cu baza craniului. 

Fig. 1.5 Reprezentare schematicã a planurilor şi unghiurilor din cadrul analizei lui Steiner (29).

Valoarea  medie  a  lui  SNB este  de  80  grade;  minimum este  de  77  grade,  indicând  o
mandibulã retruzivã, iar maximum este de 86 grade sugerând o mandibulã protruzivã.  

MAXILAR - MANDIBULĂ = unghiul ANB este diferenţa dintre ungiul SNA şi SNB. În general
unghiul  ANB denotã idea unei  discrepanţe antero-posterioarã la nivel  maxilar  şi  mandibular
(38). Media pentru acest unghi ANB este de 2 grade. Unghiul mai mare de 2 grade sugereazã o
tendinţã scheletalã Clasa II, iar un unghi mai mic de 2 grade sugreazã o tendinţã scheletalã Clasa
III. 

PLANUL OCLUZAL = planul ocluzal este conjuncţia suprapunerii cuspizilor primilor molari şi a
premolarilor. Unghiul format de cãtre planul ocluzal şi linia S – N are valoarea medie de 14
grade. 

PLANUL MANDIBULAR = este linia formatã prin intersecţia punctelor Go şi Gn. Unghiul format
dintre planul mandibular şi linia S – N are o valoare medie de 32 grade. 

Analiza dentarã

POZI IA INCISIVULUI MAXILARŢ  = distanţa dintre incisivul maxilar central şi linia N – A are o
valoare milimetricã, indicând o retro- sau pro- poziţie a incisivului faţã de linia N – A.

În  mod “ideal”,  distanţa  are  o valoare  de  4  mm;  o  valoare  scãzutã  prevede o  poziţie
retrogradã, iar o valoare crescutã sugereazã o poziţie vestibularã.
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POZI IA INCISIVULUI MANDIBULARŢ  = distanţã dintre linia N – B şi punctul cel mai vestibular al
coroanei incisivului central inferior ar trebui sã fie localizat la o distanţã de 4 mm inaintea liniei. 

Unghiul format dintre linia N – B şi axul lung al incisivului central inferior ar trebui sã
aibã o valoare de 25 grade. 

UNGHIUL INTERINCIZAL  = indicã relaţia  dintre  incisivul  central  superior  şi  incisivul  central
inferior. Valoarea medie a acestui unghi ar trebui sa fie de 130 grade. 

INCISIVUL INFERIOR CU  BĂRBIA =  conform lui  Holdaway,  în  viziunea  idealã,  mãsurãtorile
liniare dintre suprafaţa vestibularã a incisivului mandibular şi linia N – B ar trebui sã fie egale
(aproximativ 4 mm).

Analiza ţesutului moale

Conform  lui  Steiner,  buzele  în  cazul  “feţelor  echilibrate”  ar  trebui  sa  atingã  o  linie
desenatã de la mijlocul unui “s” format de cãtre marginea inferioarã a nasului şi ţesutul moale de
la nivelul bãrbiei. 

Buzele care se aflã înaintea liniei  “S” sunt într-o poziţie protruzivã şi  indicã un profil
convex.

Buzele aflate în spatele liniei “S” sunt retruzive şi indicã un profil concav.

1.3.5 ANALIZA RICKETTS

Analiza Ricketts oferã avantajul prezentãrii deformaţiilor scheletului dento-facial raportat
la douã planuri de referinţã, ceea ce reprezintã o precizie crescutã a acestei analize cefalometrice
(31).
         Parametrii pe care îi urmãreşte Ricketts în analiza sa sunt (Figura 1.6) :
AXA FACIALĂ = este unghiul format între linia Ba – N şi linia de la foramen rotundum (PT) –
Gn.

Valoarea medie a acestui unghi este de 90 grade; o valoare scãzutã a acestui unghi indicã
un  menton  retruziv,  iar  o  creştere  valoricã  a  acestui  unghi  indicã  o  poziţie  protruzivã  a
mentonului. 

Fig. 1.6 Reprezentare schematicã a planurilor şi unghiurilor utilizate în analiza Ricketts (32).
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UNGHIUL  FACIAL =  este  format  de  cãtre  linia  facialã  (N  –  Pog)  şi  planul  orizontal  al  lui
Frankfort.

Valoarea medie a adultului aflat la maturitate este de 90 grade. În timpul creşterii acest
unghi este mai scãzut, scãzând cu aproximativ 1 grad o datã la 3 ani. Unghiul facial este cel mai
descriptiv parametru din punct de vedere statistic, descriind adâncimea mentonului (32).

PLANUL  MANDIBULAR =  valoarea  medie  a  unghiului  dintre  planul  mandibular  şi  planul
orizontal al lui Frankfort ar trebui sã fie de 26 grade la vârsta de 9 ani;

Aceastã  valoare  scade  cu  1  grad  o  datã  la  3  ani.  O valoare  crescutã  a  acestui  unghi
sugereazã o ocluzie deschisã, iar o scãdere a valorii sugereazã o ocluzie adâncã.

CONVEXITATEA PUNCTULUI A = este reprezentată de distanţa dintre punctul A şi planul facial
(N – Pog); Ideal, la vârsta de 9 ani este 2 mm; aceastã valoare scade cu 1 mm la fiecare 5 ani.
Convexitatea pozitivã sugereazã o malocluzie Clasa II, iar o convexitate negativã sugereazã o
malocluzie Clasa III.

INCISIVUL INFERIOR CU A – POG = distanţa dintre linia A – Pog line şi axul lung al incisivului
central inferior, este în mod “ideal” egal cu 1 mm înaintea liniei A – Pog. Aceast parametru este
utilizat pentru a defini protruzia şi înclinaţia incisivului mandibular.

MOLARUL SUPERIOR CU PtV = acesta  este  un parametru liniar,  şi  reprezintã  distanţa  dintre
suprafaţa distalã a primului molar maxilar cu verticala din apofiza Pterigoidã (PtV). 

Pentru aceastã  mãsurãtoare voaloare se modificã odatã cu dezvoltarea masivului  facial
(32). O medie la vârsta de 9 ani ar trebui sã fie egalã cu vârsta pacientului plus 3 mm. 

ÎNCLINA IILE INCISIVULUI INFERIOR (1 CU A – PO)Ţ  = este unghiul mãsurat între linia A – PO şi
axul lung al incisivului central mandibular.  Valoarea medie pentru acest unghi este de 28 de
grade.

BUZA INFERIOARĂ CU LINIA – E = aceastã mãsurãtoare este consideratã a  fi  distanţa dintre
planul nas - menton (linia – E) şi buza inferioarã.

Valoarea normalã pentru aceastã distanţã este egalã cu – 2 mm la vârsta de 9 ani (33, 34,
35, 36).

1.3.6 ANALIZA MCNAMARA

Conform  analizei  lui  McNamara,  publicatã  în  varianta  originalã  în  anul  1983  (37),
complexul scheletal cranio-facial este împãrţit în 5 segmente inter-raportate: maxilarul cu baza
craniului, maxilarul cu mandibula, mandibula cu baza craniului, dentiţia şi cãile aeriene (Figura
1.7).

MAXILARUL CU BAZA CRANIULUI

Evaluarea tesutului moale:

UNGHIUL NAZOLABIAL = este format de tangenta dusã de la nivelul nasului şi tangenta buzei
inferioare. Valoarea medie a acestui unghi este de 102 grade.

CANTUL BUZEI SUPERIOARE = este  unghiul  dintre  tangenta buzei  superioare şi  proiecţia lui
nasion perpendicular (o linie verticalã dusã din Nasion perpendicular pe planul orizontal al lui
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Frankfurt - FH).
Ideal, la femeile adulte valoarea este de 14 grade +/- 8 grade, iar la bãrbaţii adulţi valoarea

este de 8 grade +/- 8 grade.

Fig. 1.7 Reprezentare schematicã a unghiurilor şi planurilor utilizate în analiza McNamara (37).

Evaluarea ţesutului dur:

Distanţa dintre nasion perpendicular şi punctul A reprezintã orientarea antero-posterioarã a
maxilarului în relaţie cu baza craniului.

Media acestei mãsurãtori liniare este de 1 mm la adulţi şi de 0 mm la pacienţii cu dentiţie
mixtã.

O valoare pozitivã indicã o poziţie anterioarã a punctului A, şi o valoare negativã îndicã o
situaţie opusã.

MAXILARUL CU MANDIBULA

Relaţia antero-posterioarã:

Lungimea etajului mijlociu este mãsuratã de la condil pânã la punctul A.
Lungimea efectivã a mandibulei este mãsuratã de la condil Co pânã la Go anatomic. 
Ideal, diferenţele sunt de 20 mm pentru copii, între 25 şi 27 mm pentru adulţii tineri şi

între 30 şi 33 mm pentru adulti. 

Relaţia verticalã:

ÎNĂL IMEA  ZONEI  INFERIOARE  (LAFH)Ţ  =  este  distanţa  dintre  ANS  şi  menton.  Aceastã
mãsurãtoare ar trebui sã fie:

- Între 60 şi 62 mm la copii cu o lungime a etajului mijlociu egală cu 85 mm;
- Între 65 şi 67 mm la adulţii tineri cu o lungime a etajului mijlociu de 94 mm;
- Între 70 şi 73 mm la adulţi cu o lungime a etajului mijlociu egală cu 100 mm.

UNGHIUL PLANULUI MANDIBULAR = este unghiul format de FH anatomic şi planul mandibular
(Go – Me). Media avestei valori este de 22 grade +/- 4 grade;

UNGHIUL AXULUI FACIAL = este unghiul antero-inferior format de intersecţia liniei PTM – Gn
cu linia Ba – N (PTM = aspectul postero-superior al fisurei pterigomaxilare). 
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Valoarea normalã a acestui unghi este de 90 de grade.  O valoare crescutã dezvoltă un
facies excesiv în sens vertical. O valoare pozitivã sugereazã un deficit de dezvoltare facialã în
sens vertical.

MANDIBULA CU BAZA CRANIULUI = distanţa mãsuratã în mm de la Na perpendicular cu
Pog.
Distanţa ar trebui sã fie egalã cu:

- - 6 / - 8 mm la copii, cu Pog poziţionat posterior de Na perpendicular;
- - 4 –/ 0 mm la adulţii tineri, cu Pog situat posterior de Na perpendicular; 
- - 2 / + 2 mm la adulţi, cu Pog situat posterior sau anterior de Na perpendicular.

DENTI IAŢ

POZI IA INCISIVULUI MAXILARŢ  = pentru a mãsura poziţia incisivului maxilar, se duce o linie
verticalã din punctul A perpendicularã pe planul lui Frankfurt şi paralelã cu Na perpendicular.
Ideal,  distanţa  antero-posterioarã  de  la  suprafaţa  vestibularã  a  coroanei  incisivului  maxilar
central şi punctul A este cuprinsã între 4 – 6 mm.

POZI IA  INCISIVULUI  MANDIBULARŢ  =  incisivul  mandibular  este  relaţionat  cu  mandibula
utilizând distanţa dintre planul punctul A – Pog şi suprafaţa incizalã a incisivului central inferior.
Distanţa idealã este de 1 – 3 mm.

ANALIZA  CĂILOR  AERIENE =  aceastã  mãsurãtoare  este  utilã  pentru  determinarea
obstrucţiilor de la nivelul spaţiului aeric.
FARINGELE SUPERIOR

Deschiderea (grosimea) faringelui superior este mãsurat de la punctul cel mai apropriat al
peretelui faringelui cãtre punctul cel mai posterior de la nivelul marginii palatului moale.
Valoarea medie a acestei distanţe ar trebui sã fie cuprinsã între 15 – 20 mm.

FARINGELE INFERIOR
Grosimea  faringelui  inferior  este  mãsuratã  de  la  punctul  cel  mai  învecinat  peretelui

posterior  al  faringelui  cãtre  punctul  construit  de intersecţia  planului  mandibular  şi  marginea
posterioarã a limbii. Media acestei valori este cuprinsã între 11 – 14 mm (37, 38, 39). 

Eforturile depuse de fiecare autor în parte au constat în a propune elementele şi parametrii
cei mai specifici şi în acelaşi timp cel mai uşor de identificat şi mãsurat, elemente ce descriu
structurile cranio-faciale. 

Toate metodele de analizã cefalometricã se completeazã reciproc, neputându-se afirma cã
existã  o  analizã  completã,  cu  caracteristici  superioare  celorlalte;  astfel  diagnosticarea  şi
monitorizarea  cazurilor  clinice  realizându-se  cel  mai  bine  prin  îmbinarea  şi  combinarea
elementelor  corespunzătoare  diferitelor  tipuri  de  analize  cefalometrice.  Totodatã,  utilizarea,
interpretarea  şi  justificarea  acestora  analize  cefalometrice  necesitã  din  partea  specialistului
ortodont o deprindere şi o bunã cunoaştere a tuturor elementelor caracteristice şi specifice.
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În zilele noastre, tehnologia computerizatã şi-a gãsit întrebuinţare în diverse aspecte ce ţin
de domeniul stomatologic. Apariţia pe piaţa medicalã, a diferitelor variante de software-uri, au
reuşit sã revoluţioneze aplicaţiile medicale şi sã facã mult mai ușorã fiecare etapă în parte (etapa
de diagnostic, cea de planificare terapeuticã, etc), permiţând stocarea într-o manierã ușoarã și
sigurã a datelor fiecãrui pacient.

În  domeniul  ortodontic,  programele  computerizate  permit  analiza  modelelor  de studiu,
analiza cefalometricã, realizarea previziunile de creștere și a predicțiilor de succes a diferitelor
metode terapeutice.  Utilizarea  programelor  cefalometrice  computerizate  şi-au  gãsit,  odatã  cu
fiecare îmbunãtãţire, un real beneficiu în centrele universitare şi în cele de cercetare medicalã.

Aceste sisteme de cefalometrie computerizatã au fost introduse în anii ’70. În anul 1992,
în urma unui studiu efectut de cãtre Keim în SUA, s-a evidenţiat faptul cã 10-15% din totalul
specialiştilor  în  ortodonţie  utilizau sistemele cefalometrice  computerizate  cu scopul  stabilirii
diagnosticului (40).

Odatã cu trecerea anilor şi cu perfecţionarea programelor de cefalometrie computerizatã,
aceste sisteme ajung sã fie caracterizate prin douã mari avantaje, şi anume: posibilitatea limitãrii
erorilor de interpretare şi rapiditatea cu care se pot realiza aceste interpretãri. Diferite studii şi
lucrãri ştiinţifice efectuate, au demonstrat cã timpul necesar interpretãrii unei teleradiografii prin
metoda computerizatã reprezintã doar 10 % din timpul necesar interpretãrii unei teleradiografii
prin tehnica convenţionalã (cea manualã). Reducerea majorã a timpului este posibilã, deoarece
sistemele  de  cefalometrie  computerizatã  necesitã  doar  digitalizarea  punctelor  craniometrice,
toate celelalte calcule fiind efectuate automat de cãtre proramul specializat (41). Odatã transpuse
digital,  punctele  craniometrice  se  transformã dintr-o  informaţie  de  tip  grafic  într-una  de  tip
numeric, informaţie care poate fi astfel stocatã şi procesatã de cãtre sistemele computerizate
(42).

Digitalizarea punctelor craniometrice pe imaginile de teleradiografie se realizeazã direct
cu ajutorul mouse-ului. Dezavantajul acestei metode revine unei rezoluţii scãzute a imaginilor
digitale obţinute. Motiv pentru care au fost dezvoltate tehnicile de radiologie digitalã, la care
fasciculul  de raze x genereazã automat imagini înregistrate  şi  convertite,  obţinându-se astfel
imagini radiografice cu o acurateţe crescutã.

Astãzi, programele cefalometrice computerizate sunt într-un numãr considerabil de mare,
printre cele mai utilizate se regãsesc:  Dolphin,  Jiffy Orthodontic Evaluation (JOE),  Romexis
Planmeca, Vistadent, TotalCeph, AX.Ceph, Dentofacial Planner, Quick Ceph, Orthalis, Facad,
etc.

2.1 ROMEXIS PLANMECA

Romexis este utilizat de medicii ortodonţi pentru achiziţionarea, vizualizarea şi prelucrarea
imaginilor  2D  sau  3D.  Noul  modul  de  achiziţii  a  analizelor  cefalometrice  2D,  permite
ortodonţilor  sã  creeze  analize  cefalometrice,  superimpoziţii  ale  imaginilor  cefalometrice
efectuate pe parcursul tratamentului, permite realizarea de fotografii faciale cât şi imagini ale
arcadelor dentare în întregime. Rezultatele şi imaginile pot fi distribuite cãtre orice destinaţie
dorim  prin  utilizarea  aplicaţiei  Planmeca  iRomexis™. De  asemenea,  programul  permite
utilizatorilor personalizarea analizelor cefalometrice sau  a  anumitor  aspecte  ce  ţin de program
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(Figura 2.1). 
         Principiul  de  bazã   în  ceea  ce  priveşte  designul  programului  Planmeca  Romexis  este
simplitatea,  oferind  astfel  utilizatorilor  sãi  o  varietate  de  instrumente  uşor  de  întrebuinţat,
garantând  în  acest  fel  necesitatea  unei  minime  instruiri.  Planmeca  Romexis oferã  o
compatibilitate bunã cu alte sisteme, permiţând utilizarea fãrã efort a fişierelor standard TWAIN
sau DICOM. 

Fig. 2.1 Analiza computerizatã 2D cu Romexis Planmeca (imagine preluatã din arhiva personalã).

Acest software realizeazã un suport complet pentru ambele sisteme de operare Windows şi
Apple  Macintosh,  oferind  astfel  libertatea  de  operare  în  zona  de  desfãşurare  a  activitãţilor
acestora. Imaginile sunt stocate orodnat şi sistematic într-o singurã interfaţã, minimalizând astfel
pierderea de informaţii (43).

2.2 VISTADENT (GAC)
 

Vistadent  este  un  software  cefalometric  ce  permite  localizarea  rapidã  a  reperelor
ortodontice, urmând ca programul sã traseze automat contururile osoase şi dentare (Figura 2.2).
Vistadent pune la dispoziţia utilizatorilor 56 de analize cefalometrice standardizate ce pot fi alese
în  funcţie  de  necesiţãţile  cazului  clinic  analizat,  sau  oferã  posibilitatea  practicianului  de  a
personaliza analiza cefalometricã în funcţie de parametrii doriţi. 

Fig. 2.2 Analiza computerizatã cu Vistadent (GAC) (imagine preluatã din arhiva personalã).
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Programul  de  analizã  cefalometricã  conţine  şi  opţiunea  Virtual  Treatment  Objective
(VTO),  opţiune  ce  permite  o  previzualizare  a  obiectivelor  planului  de  tratament;  mai  mult,
programul  permite  memorarea  mai  multor  variante  de  rezultate  de  tip  virtual,  lãsând  la
latitudinea parcticianului de a alege varianta sau combinaţia de variante propice cazului clinic
analizat. Programul deţine de asemenea, şi o opţiune de predicţie virtualã a stadiului de creştere. 

Ca  orice  program  de  analizã  cefalometricã  bine  pus  la  punct,  şi  Vistadent permite
realizarea superimpoziţiilor, atât pentru trasãrile efectuate pe filmele de telaradiografie cât şi pe
imaginile obţinute în urma simulãrilor de tratament virtual. Pentru obţinerea superimpoziţiilor se
selecteazã structuri considerate a fi stabile pe parcursul perioadei de creştere şi a tratamentului.
Programul oferã posibilitatea practicianului de a imprima orice superimpoziţie realizatã ca o
imagine de ansamblu sau ca o imagine detaliatã a structurilor de interes (44). 

2.3 TOTAL CEPH

TotalCeph este  un  sistem  modern  şi  avansat,  proiectat  pentru  a  veni  în  ajutorul
specialiştilor  ortodonţi,  chirurgi  oro-maxilo-faciali  şi  plasticieni  prin  realizarea  de  analize
cefalometrice,  planificarea  tratamentului  sau  simularea  acestuia  (Figura  2.3).  Acest  program
poate rula de asemenea şi pe sistemele de operare Windows™ şi Apple Mac OS™. 

Fig. 2.3 Analiza computerizatã cu TotalCeph (imagine preluatã din arhiva personalã).

Interfaţa TotalCeph este uşor de utilizat şi ajutã la scãderea timpului oferit realizãrii unei
analize cefalometrice. Analizele pe care le pune la dispoziţie programul ajung sã depãşeascã 50
de astfel  de analize.  Analizele disponibile sunt pentru radiografiile laterale şi frontale, cât şi
pentru cele dento-alveolare. Programul permite realizarea de superimpoziţii în diferite etape de
tratament. Rapoartele generate de program sunt în format HTML, acestea putând fi uşor de editat
folosind  programe computerizate  standard.  Informaţiile  şi  imaginile  sunt  stocate  automat  de
cãtre program într-un folder personalizat (45). 

2.4 AX. CEPH

Audax, Ljubljana, Slovenia oferã programul de analizã cefalometricã Ax. CEPH. 
Ax.  CEPH include  instrumente  necesare  pentru  crearea  de  analize  cefalometrice,

superimpoziţii  şi  planificarea  tratamentului  ortodontic  (Figura  2.4).  Programul  permite
utilizatorilor  sã  foloseascã  tipuri  diferite  de  analize,  fie  analize  standardizate,  fie  analize
personalizate, create însuşi de cãtre specialist, în funcţie de dorinţele şi necesitatea cazului clinic
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investigat, programul nelimitând în adãugarea de repere sau mãsurãtori dorite. 
Ax. CEPH are aplicabilitate clinicã şi de cercetare. Interfaţa programului dispune de mai

multe opţiuni lingvistice, utilizând în acest scop alfabetele latine sau chirilice.
Radiografiile  pentru  analizele  cefalometrice  pot  fi  disponibile  în  orice  format  bitmap,

inclusiv imagini  DICOM. Mai mult, atunci când sunt utilizate radiografiile în format  DICOM,
(mai  multe  tag-uri  DICOM, cum  ar  fi  numele  pacientului,  ziua  de  naştere,  vârsta,  etc.)
informaţiile  sunt  extrase  direct  din  fişierul  DICOM.  Interfaţa  programului  de  analizã
cefalometricã este una accesibilã, atât ultilizatorilor începãtori cât şi celor cu experienţã.

Fig. 2.4 Analiza computerizatã cu  Audax Ax. CEPH (imagine preluatã din arhiva personalã)

 Acest program permite întrebuinţarea instrumentelor de tipul calibrare, zoom, culoare,
luminozitate, negativ, etc. Analizele obţinute pot fi la cerere printate, exportate în alte aplicaţii şi
în  fişiere  de  imagine,  sau  pot  fi  trimise  prin  intermediul  aplicaţiei  de  e-mail.  Modificãrile
efectuate unei analize cefalometrice deja realizatã şi salvatã, se poate face direct în modulul de
superimpoziţie, acestea fiind instantaneu procesate şi reflectate în analiza cefalometricã.

Programul de analizã cefalometricã  Ax CEPH oferã opţiunea de prelucrare a imaginilor,
deţinând şi filtre specifice ţesuturilor moi. 

Rapoartele create sunt realizate astfel încât utilizatorul sã le poatã modifica, adãuga sau
elimina elementele  dorite.  De asemenea,  programul poate transpune datele  obţinute în  urma
analizelor cefalometrice sub formã de diagrame sau valori nominale (46).

Alegerea unuia sau combinaţia mai multor dintre aceste porgrame de analizã cefalometricã
este strict decizia medicului specialist, acesta orientându-se în funcţie de necesitate şi evident, în
funcţie  de  dotãrile  disponibile.  Fiecare  clinician  apeleazã  în  mod  curent  la  cãteva  analize
cefalometrice pe care acesta le foloseşte în mod uzual, însã atunci când situaţia clinicã impune o
atenţie  deosebitã,  clinicianul  are  posibilitatea  de  a  se  adresa  unor  metode  de  analizã
cefalometricã specifice şi ceva mai complexe.

Într-o erã modernã şi cu o permanentã dorinţã în a atinge perfecţiunea, obectivele urmãrite
printr-un  tratament  ortodontic  reprezintã  îmbinarea  esteticului  şi  funcţionalului,  condiţionate
fiind de existenţa unui exchilibru permanent între cele douã. Tratamentul ortodontic are drept
scop obţinerea unor relaţii ocluzale normale, concomitent cu un rezultat estetic satisfãcãtor (6).

Un program de predicţie cefalometricã este un instrument care, atunci când se realizeazã
modificãri dentare sau osoase, ajutã clinicianul sã evalueze transpunerea acestor modificãri la
nivelul  ţesuturilor  moi.  Atunci  când  medicul  curant  opteazã  pentru  folosirea  unui  astfel  de
program,  trebuie  sã  ţinã  cont  de  câteva  aspecte  esenţiale  ce  ţin  de:  etapa  de  creştere  şi  de
dezvoltare la care se aflã pacientul, de vârsta acestuia, de factorii locali sau obiceiurile vicioase
existente, cât şi de gradul de severitate a anomaliei.
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        Tomografia computerizată s-a dovedit a fi foarte utilă în diagnosticul dentar, însã unităţile
de Tomografie Computerizată convenţionale nu au fost dezvoltate pentru a fi utilizate în acest
scop. Mai mult, problemele survenite în adaptarea scanărilor CT tradiţionale în domeniul dentar
includ costuri ridicate, necesitatea de spaţiu, timp crescut de scanare, expunerea mare la radiaţii
şi rezoluţie mică în direcţie longitudinală comparată cu rezoluţia relativ mare în direcţie axială a
CBCT-ului  (47,  48,  49).  La  un  CT  clasic,  fiecare  secţiune  este  produsă  de  o  rotaţie  a
dispozitivului de raze X în formă de evantai; ulterior, secţiunile axiale sunt aduse împreună,
folosind un algoritm specializat (50, 51), creând astfel o imagine completă a obiectului aflat sub
studiu.

Cu  scopul  de  a  rezolva  limitãrile  tomografiei  computerizate  clasice,  în  1997,
Departamentul de Radiologie a Şcolii de Stomatologie din cadrul Universităţii Nihon a început
să  caute  rezolvarea  câtorva  din  neajunsurile  CT-ului  tradiţional,  dezvoltând  astfel  o  unitate
radiologică folosind o nouă tehnologie, cunoscută cu denumirea de Tomografie Computerizată
cu Fascicul Conic. Acest aparat nou, denumit Orto-CT, (52) a fost rafinat şi îmbunătăţit; în anul
2000 tehnologia a fost preluatã de Morita Corporation ca micro-CT multi-imaging 3DX (47).

Prototipul  original  era  bazat  pe  tehnologia  existentă,  în  care  filmul  s-a  înlocuit  cu  un
intensificator de imagine (47), iar sursa de radiaţii cu un dispozitiv de raze X de formă conicã.
(49).

Aparatul 3DX vândut de  Morita Corporation, are un timp de expunere de 17 secunde,
apropiat de a unei expuneri panoramice şi doza de radiaţie de aproximativ 1/100 comparativ cu
cea  a  CT  clasic  (49).  De-a  lungul  timpului,  sistemele  au  suferit  diferite  îmbunãtãţiri  şi
modificãri.  În  general,  majoritatea  sistemelor  utilizează  aceeaşi  tehnologie  ce  implică  un
dispozitiv de raze X de formă conicã şi un senzor intensificator de imagine care se roteşte în
jurul capului subiectului aflat sub observaţie. 
         În prezent sunt mai mult de 43 sisteme CBCT de la 20 de companii diferite disponibile pe
piaţa  mondială  (53).  Cel  mai  des  utilizate  sisteme  de  obţinere  a  imaginii  CBCT sunt  3D
Accuitomo (J. Morita, Kyoto, Japonia), Promax 3D (Planmeca), CB MercuRay (Hitachi Medical
Corporation,  Osaka,  Japonia),  iCAT (Imaging Sciences  International,  Hatfield,  PA),  Galileos
(Sirona Dental Systems LLC, Charlotte, NC), New-Tom 3G (QR srl, Verona, Italia), Scanora 3D
(SOREDEX, Milwaukee, WI),  NewTom3G (Quantitative Radiology),  Iluma (IMTEC imaging)
şi Kodak 9500 (Kodak Dental Systems, Rochester, NY) (Figura 3.1, Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Sisteme reprezentative de imagisticã CBCT.
SISTEM                                                                      DISTRIBUITOR
Promax 3D Planmeca Oy
NewTom 3G (pacient culcat)
NewTom VG (pacient în şezut)

AFP Imaging Corp.

3D Accuitomo/Veraviewpocs 3D J. Morita Mfg. Corp.
CB MercuRay Hiltachi Medical Systems
Galileos Sirona Dental Systems
GXCB-500 Gendex Dental Systems
Scanora 3D Soredex, Inc.
ILUMA Ultra Cone Beam CT/ Kodak 9000 3D Kodak Dental Systems
Next Generation iCAT Imaging Sciences International
Picasso Series-Trio/Pro/Master Ashtel Dental/Vatech/E. Woo  Technology
PSR9000N Asahi Roentgen Corp./Belmont Corporation
PreXion 3D PreXIon, Inc.
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         Kau, Richmond, Palomo şi Hans trec în revistă patru din aceste sisteme în articolul lor din
2005 intitulat „Tomografia computerizată cu fascicul conic în ortodonţie” (53).

Cu o diversitate atât de mare a sistemelor CBCT, există  în mod inevitabil  şi numeroase
variaţii cu privire la calitatea şi caracteristicile imaginilor sau ale volumelor reconstruite, cât şi a
dozelor de radiaţie.

    

    

Fig. 3.1 Sisteme CBCT de la diferite firme producãtoare (43, 54, 55, 56, 57)

Parametrii  de  expunere,  distanţa  sursă-detector,  câmpul  de  cuprindere  vizuală  (FOV),
algoritmul de reconstrucţie a informaţiilor şi partea de software utilizată, sunt printre factorii
principali  responsabili  pentru  aceste  variaţii.  Unităţile  CBCT disponibile  în  prezent  folosesc
doze de radiaţie variind de la 87 la 206  μSv pentru o scanare cranio-facială completă. Aceste
doze de radiaţie sunt puţin superioare tehnicilor radiografice convenţionale, a teleradiografiile
laterale sau a radiografiile panoramice şi, inferioare CT clasic. Timpul de scanare variază între
10 şi 17 secunde, depinzând de FOV şi unităţile CBCT folosite (51, 58).

3.1 APLICAŢIILE  CBCT-ULUI  ȊN  ORTODONŢIE

    Imagistica  cranio-facială  este  o  componentă  crucială  a  fişei  ortodontice  a  unui  pacient.
Standardul  de  aur  pentru  fişa  ortodontică  este  încercarea  de  a  obţine  o  replică  exactă  a
structurilor anatomice reale sau a „adevărului anatomic”. Deşi utilizarea metodelor de imagistică
tradiţionalã au fost adecvate pentru o bunã perioadã de timp, obţinerea idealului imagistic a fost
limitat  de aceastã tehnologie bidimensionalã,  compusã din cefalogramele frontale şi  laterale,
radiografii panoramice şi fotografii intraorale/extraorale.
         De curând s-a pus mai mult accent pe tehnologia CBCT, imagini 3D şi modelele virtuale.
Principalul avantaj al CBCT este faptul că clinicianul poate obţine date mult mai precise dintr-o
singură explorare imagisticã decât din asocierea mai multor radiografii 2D tradiţionale (Figura
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3.2) (59).

  

  

Fig. 3.2 Imagini CBCT reconstituind o radiografie tradiţionalã panoramicã, cefalometrie antero-posterioarã,
lateralã, reconstrucţie 3D vedere frontalã şi lateralã (imagini preluate din arhiva personalã).

Studiile efectuate, precum şi utilizarea în practica clinicã a acestor sisteme de imagisticã,
demonstreazã în continuare faptul cã pot mări în mod considerabil capacitatea de diagnosticare a
medicului ortodont. Ele oferă o evaluare cuprinzătoare a dentiţiei şi este foarte folositoare pentru
identificarea  anomaliilor,  precum:  anodonţii,  supranumerãri,  tulburări  de  erupţie,  poziţia
necorespunzătoare a dinţilor şi/sau neregularităţi  la nivel rădicular care ar putea întârzia sau
împiedica evoluţia dinţilor, etc. 

3.1.1 CBCT ŞI DINŢII INCLUŞI

Autorii de specialitate susţin cã CBCT-ul poate fi considerată tehnica de elecţie pentru
examinarea  şi  localizarea  dinţilor  incluşi,  a  relaţiilor  cu  rădăcinile  adiacente  sau  structurile
anatomice importante, ca sinusul maxilar sau canalul mandibular, şi ulterior pentru planificarea
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expunerii  chirurgicale  şi  supravegherea  ortodontică  urmatã  acesteia  (Figura  3.3,  3.4,  3.5a  şi
3.5b) (60).

Fig. 3.3. Imagini CBCT cu canin inlus bimaxilar. Secţiunile axiale şi sagitale CBCT permit localizarea cu precizie a
caninilor incluşi. Reconstrucţia 3D confirmã diagnosticul, permiţând vizualizarea caninilor incluşi din orice unghi

(imagini preluate din arhiva personalã).

  

Fig. 3.4 Imagini CBCT, reconstrucţiile 3D, sunt foarte importante în vizualizizarea şi evaluarea spaţiului disponibil
pentru inserarea implantelor, în funcţie şi de nervul alveolar inferior, sugerat în imagine prin culoarea galbenã

(imagini preluate din arhiva personalã).

  

Fig. 3.5a Imagini CBCT, secţiuni axiale şi sagitale ce evidenţiazã grosimea vestibularã şi lingualã (imagini preluate
din arhiva personalã).

3.1.2 CBCT ȘI ARTICULAȚIA TEMPORO-MANDIBULARǍ

Pacienţii cu tulburări ale articulaţiei temporomandibulare (ATM) sunt frecvent întâlniţi în
cabinetele de ortodonţie.  Când aceste tulburări apar în timpul dezvoltării, ele pot afecta tiparul
dezvoltării faciale şi pot, de asemenea, afecta dezvoltarea pe partea ipsilaterală a mandibulei cu
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compensaţii la nivel maxilar în poziţionarea dinţilor, nivelului de ocluzie şi bazei craniene.
CBCT-ul permite clinicienilor să evalueze şi să cuantifice cu o precizie crescutã aceste

schimbări  asociate  tulburărilor  ATM  comparativ  cu  utilizarea  imaginile  2D,  întrucât  aceste
modificări apar în toate cele trei direcţii ale spaţiului: verticale, orizontale şi/sau transversale.

Fig. 3.5b Imagini CBCT, secţiuni axiale şi sagitale ce evidenţiazã grosimea vestibularã şi lingualã; secţiunea
panormaicã evidenţiazã înalţimea crestei alveolare (imagini preluate din arhiva personalã).

  

Fig. 3.6 Imagini volumetrice CBCT  reconstrucţii 3D ce permit o vizualizare mult imbunãtãţitã, oferind detalii
despre morfologia şi poziţia ATM-ului şi a condilului (imagini preluate din arhiva personalã).

CBCT-ul este cu predilecţie indicat atunci când clinicianul doreşte un numãr complex şi
detaliat  de  informaţii  despre  structura  morfologică  şi  internă  a  componentelor  osoase  de  la
nivelul  articulaţiei  temporo-mandibulare.  Studiile  din  literatura  de  specialitate  au  arătat  cã
imaginile  obţinute  prin  tehnologia  CBCT  oferă  informaţii  superioare imagisticii  CT  şi
radiografiilor  panoramice  atunci  când  se  doreşte  investigare  eroziunii  corticalei  condiliene.
Imaginile  CBCT oferă  vizualizarea  ATM-ului  din  diferite  unghiuri,  putându-se  evalua  cu  o
eficienţã maximã legãtura pe care o are cu dentiţia şi ocluzia dentarã (Figura 3.6, 3.7a şi 3.7b)
(42, 61, 62).
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Fig. 3.7a Imagini volumetrice CBCT  sagitale şi coronare, ce permit o vizualizare mult imbunãtãţitã, oferind detalii
despre morfologia şi poziţia ATM-ului şi a condilului (imagini preluate din arhiva personalã).

    

Fig. 3.7b Imagini volumetrice CBCT  sagitale şi coronare, ce permit o vizualizare mult imbunãtãţitã, oferind detalii
despre morfologia şi poziţia ATM-ului şi a condilului (imagini preluate din arhiva personalã).

3.1.3 CBCT ŞI MODELELE DIGITALE 3D

Aceastã  tehnologie  CBCT are  abilitatea  de  a  genera  modele  de  studiu  cu  informaţii
calitative  şi  semicantitative,  modele  cu  dimensiuni  exacte,  necesare  aplicãrii  unui  aparat
ortodontic.  Exemple de aparate  utile  în  acest  sens  sunt Invisalign (Align  Technology,  Santa
Clara,  Calif)  sau  brackeţii  specifici  individuali  fiecãrui  pacient  (Incognito from 3M Unitek
[Monrovia, CA], Insignia from Ormco [Glendale, CA]).

Modelele  digitale  permit  clinicianului  să obţină  informaţii  adiţionale  diagnosticului
ortodontic. Modelele de studiu clasice realizate din ipsos nu oferã informaţii în ceea ce priveşte
forma,  poziţia  sau  angulaţia  rãdãcinilor  dinţilor,  însã  sistemele  CBCT pot  elimna  complet
aceaste limitări.  Legăturile rădăcinilor cu structurile anatomice,  precum nervul mandibular şi
informaţii  cantitative  despre  densitatea  osoasă,  pot  fi  deasemenea  evaluate  prin  tehnologia
CBCT. De asemanea, pot fi estimate proporţiile dintre coroană şi rădăcină pot fi estimate. Mai
multe studii au demonstrat faptul că modelele digitale create prin scanările CBCT sau obţinute
din scanarea laser a unei amprente dentare sau model de studiu sunt mult mai precise şi sigure
decât modelele din ipsos (63, 64).

Un posibil avantaj major al modelelor digitale este abilitatea virtuală de montare, ce oferã
o anatomie completă 3D prin includerea rădăcinilor şi a osului alveolar. Montarea virtuală oferă
astfel o prezentare superioară a cazului, o simulare a tratamentului, predicţii de ordin estetic şi
vizualizarea rezultatului, permiţând de asemenea şi calcule ale înclinaţiilor labio-linguale sau
răsucirilor (Figura 3.8 şi 3.9) (64).

Fig. 3.8 Sisteme de tomografie computerizatã folosite pentru a reda imaginea modelului din ipsos sau pentru a reda
imaginea dentarã directã (Courtesy HYTEC Inc., Los Alamos, NM.) (64).

                                                                         25



Capitolul 3
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ CU FASCICUL CONIC (CBCT)

Fig. 3.9 Model generat de reconstrucţiile CT de la o imagine digitalã de tip DICOM utilizând softul InVivoDental
care permite vizualizarea atât a coroanelor cât şi a rãdãcinilor (65).

3.1.4 CBCT  ŞI ANALIZA SPAŢIULUI RESPIRATOR

Afecţiunile spaţiului respirator sunt o cauză comună de malocluzie şi pot avea ca rezultat
apariţia faciesului adenoidian. 

Rezultatele unei analize retrospective a 500 pacienţi au arătat că 18,2 % din aceştia aveau
probleme  şi  variaţii  ale spaţiul  respirator.  Variaţiile  în  morfologia  şi  dimensiunile spaţiului
respirator sunt legate în mod obişnuit de tulburările ereditare sau funcţionale. În ciuda cauzei sau
efectului,  orice problemă a spaţiului  respirator trebuie corect  diagnosticată  şi  tratată  imediat
după identificarea sa.

Metodele care sunt folosite în mod tradiţional pentru a evalua spaţiului respirator includ
cefalometria,  rinoendoscopia  şi  tomografia  (66,  67,  68,  69).  Dispozitivul  de  avansare
mandibulară,  dispozitivul  de  retragere  a  limbii  şi  aparatul  de  presiune  pozitivă  continuă  a
spaţiului  respirator  sunt  cele  mai  obişnuite  opţiuni  ortodontice  pentru  pacienţii  cu  afecţiuni
respiratorii. 

Evaluarea spaţiului respirator joacă un rol esenţial în planificarea strategiei de tratament,
în special dacă pacienţii suferă de probleme de respiraţie pe gură, hipertrofie adenoidă sau apnee
în timpul somnului.

Teleradiografiile laterale bidimensionale oferă informaţii limitate din cauza dificultăţii în
identificarea conturului ţesutului moale, restricţionând astfel evaluarea suprafeţelor şi volumelor
de la acest nivel. 

În prezent, studiile din literatura de specialitate susţin cã cea mai bună modalitate de a
evalua spaţiului respirator este prin utilizarea imagisticii CBCT (48, 71), întrucât imaginile 3D
CBCT oferă o reprezentare precisă a spaţiului respirator (Figura 3.10).

În concluzie, datele CBCT împreună cu utilizarea diferitelor programe specializate, permit
o vizualizare fidelã,  măsurători  volumetrice exacte  şi  o evaluare certă a  spaţiului  respirator,
precum şi distincţia clară între ţesuturile moi şi spaţiul respirator propriu-zis.

Odatã  cu  dezvoltarea  acestor  tehnologii  de  ultimã  gerenaţie,  cercetãtorii  au  studiat
fiabilitatea  metodelor  3D,  folosirea  acestei  tehnici  indicând  o  foarte  bună  acurateţe  a
măsurătorilor de arie şi volum. Astfel,  şi în practicã curentã, clinicienii pot efectua mai uşor
măsurătorile  volumetrice  şi  au  posibilitatea  de  a  calcula  ariile  trans-secţionale  ale  spaţiului
respirator  în  toate  cele  trei  planuri  spaţiale:  coronare,  sagitale  şi  axiale.  Mai  mult,  unele
programe specializate oferã opţiunea de măsurare şi detectare a celor mai contractate porţiuni de
la nivelul spaţiului respirator, acest lucru dovedindu-se a fi o informaţie solidã de diagnostic,
esenţială clinic, în special la pacienţii cu apnee obstructivă în timpul somnului (Figura 3.11) (69,
71, 72).
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Fig. 3.10 Mãsurãtori volumetrice ale spaţiului faringian superior poate fi realizat prin utilizarea diferitelor software-
uri specializate şi create în acest scop: A) Imagine generatã de programul InVivoDental (Anatomage Inc, San Jose,

CA), unde operatorul traseazã iniţial manual delimitarea spaţiului respirator, dupã care programul va calcula
selectiv acest volum; B) volumul total respirator poate fi calculat prin selectarea şi umplerea automatã a spaţiului

utilizând programul Dolphin (Dolphin Imaging & Management solutions, Chatsworth, CA); C) utilizând programul
3dMD (3dMD LLC, Atlanta, GA), se realzeazã iniţial segmentarea spaţiului respirator, urmând ca apoi ariile

selectate sã fie mãsurate automat prin transformarea lor în multiple secţiuni axiale, dupã care software-ul va calcula
înalţimea şi adâncimea fiecãrei secţiuni, realizând la final un volum total al spaţiului respirator analizat (70).

3.1.5 CBCT ŞI ANALIZA CEFALOMETRICǍ

Analiza cefalometrică în ortodonţie este un instrument important de diagnosticare pentru
evaluarea morfologiei cranio-faciale. Teleradiografiile laterale le dă posibilitatea ortodonţilor să
determine mărimea şi forma maxilarelor, poziţia lor în plan sagital şi vertical, a relaţiilor pe care
le au cu baza anterioară a craniului, cât şi poziţia lor una în legătură cu cealaltă.

O metodă analitică este folosită pentru a identifica şi analiza parametrii necesari unui caz
clinic de ortodonţie. Ea implică determinarea reperelor ţesutului moale şi dur, cât şi efectuarea
măsurătorilor angulare şi  lineare. Măsurătorile cefalometrice pe imaginile 2D suferă anumite
limitări, precum dificultatea de a localiza anumite puncte şi repere, distorsionarea imaginilor,
suprapunerea structurilor cranio-faciale bilaterale şi apariţia erorilor în procesul de realizare a
măsurătoarilor. Un alt neajuns important al teleradiografiilor laterale şi/sau frontale, este lipsa
informaţiilor în ceea ce priveşte aria şi volumul trans-secţional (73, 74).

Tomografia computerizatã cu fascicul conic oferă o metodă 3D (tridimensionalã) pentru
analiza cefalometrică, metodã ce utilizeazã diferite softuri specializate, oferindu-i clinicianului
marele beneficiu de a vizualiza, evalua şi analiza în toate cele trei planuri spaţiale (Figura 3.12 şi
3.13). 
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Fig. 3.11 Imagine CBCT de redare a spaţiului respirator prin utilizarea de diferite culori şi reprezentatii (A,B şi C)
sau sub formã de umbre (D) unde culorile sau umbrele au fost folosite pentru a obţine o vizualizare şi o analiza

precisã  a spaţiului respirator, în corelaţie cu structurile din vecinatate. Imaginile CBCT generate sunt prin utilizarea
programelor : A) Dolphin (Dolphin Imaging & Management solutions, Chatsworth, CA); B) şi C) 3dMD (3dMD

LLC, Atlanta, GA); D) InVivoDental (Anatomage Inc, San Jose, CA) (70).

                                            

Fig. 3.12 Imagine CBCT realizatã cu ajutorul softului de vizualizare Invivo Anatomage, imagine ce evidenţiazaã
diferite puncte craniometrice utilizate în analiza cefalometricã (imagine preluatã din arhiva personalã).

Comparată cu radiografiile cefalometrice tradiţionale, CBCT-ul produce imagini reale din
punct  de  vedere  anatomic  (cu o  scală  de  1:1),  având o descriere  volumetrică  precisă  3D a
ţesuturilor  dure  şi  moi  de  la  nivelul  craniului,  precum  şi  lipsa  suprapunerii  structurilor
anatomice.

Un alt avantaj al acestei metode faţã de analizele cefalometrice 2D este expunerea redusă
la radiaţii  (întrucât programul de vizualizare specializat  generează o imagine de date 3D) şi
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înalta precizie a măsurătorilor lineare şi angular obţinute. Totuşi, existã studii realizate cu scopul
de a analiza fiabilitatea acestei metode, lucrãri ce au demonstrat că imaginile de teleradiografie
lateralã  reconstruite  după  datele  CBCT  nu  prezintă  diferenţe  statistice  semnificative  în
măsurătorile  lineare  şi  angulare  faţă  de  teleradiografiile  tradiţionale,  în  timp  ce  erorile
măsurătorilor din imaginile 3D sunt cu mult mai scãzute decât cele din teleradiografiile clasice
(75, 76, 77).

Fig. 3.13 Imagine CBCT realizatã cu ajutorul softului de vizualizare Invivo Anatomage, imagine ce evidenţiazaã
diferiţi parametri liniari şi angulari utilizaţi în analiza cefalometricã.

Pentru cefalometria 3D, reperele anatomice sunt identificate pe volume sau modele de
reconstrucţii 3D obţinute din datele CBCT. În faza de reperare şi identificare a punctelor sau
planurilor  de  referinţã,  planurile  cefalometrice  sunt  definite  utilizând  trei  sau  patru  repere
principale în loc de două folosite în cefalometria 2D tradiţionalã. Pe lângă marele beneficiu al
eliminãrii suprapunerii structurilor bilaterale şi a artefactelor, pe astfel de reconstrucţii 3D mai
este permisă şi evaluarea independentã a părţilor de dreapta şi de stânga a craniului. Calitatea şi
vizibilitatea  reperelor  şi  parametrilor  3D variază în  funcţie  de  tipul  de aparat,  depinzând în
principal de selecţia FOV-ului, de pragul modelului de segmentare şi de artefactele de imagine
(78, 79).

3.1.6 CBCT ŞI SUPERIMPOZIŢIILE 3D

Un avantaj  enorm al  introducerii  CBCT-ului  îl  reprezintã  faptul  cã  aceastã  tehnologie
permite superimpoziţiile unor imagini seriate, utile în evaluarea şi analiza schimbãrilor datorate
creşterii  sau a tratamentului.  Aceastã modalitate de analizã este eficientã pentru evidenţierea
ariilor  osoase  înlocuite  sau  remodelate,  pentru  a  pune  în  valoare  schimbãrile  de  mãrime,
structură şi  poziţie  survenite  în  urma  tratamentelor  ortodontice  sau  a  celor  de  chirurgie
ortognaticã, prezente la nivel scheletal sau la nivelul ţesuturilor moi. Pentru a putea evalua pe o
teleradiografie  clasicã  creşterea  sau  modificãrile  obţinute  în  urma tratamentelor  ortodontice,
clinicienii  utilizeazã  puncte  şi  structuri  de  referinţã  stabile.  Un  exemplu  este  punctul
craniometric Sella Turcica (pentru baza craniului), curbura lingualã a palatului (pentru structura
osului maxilar), linia corticalei interne simfizianã, şi canalul mandibular (pentru mandibulã) (81,
82).
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Software-urile specializate permit înregistrarea de imagini CBCT 3D realizate în diferite
momente ale tratamentului cu o precizie şi o acurateţe crescutã. Înregistrarea computerizatã este
apoi ataşatã structurilor segmentate, mãsurându-se modificãrile obţinute în urma tratamentelor
ortodontice  sau  de  chirurgie  ortognatã.  Cu  ajutorul  unei  opţiuni  cofalorimetrice,  aceste
modificãri  sunt  evidenţiate,  fãcându-se diferenţa între  reconstrucţia  osoasã 3D şi  fotografiile
faciale de ţesut moale 3D (Figura 3.14, 3.15 şi 3.16 ) (80)

Fig. 3.14 Demonstraţia unei superimpoziţii la un pacient în vârstã de 12 ani, cu pre- (maro) şi post- (albastru)
tratament, tratat pentru o arcadã maxilarã de dimensiuni mici, optându-se pentru expansiunea rapidã a

acestuia.utilizarea de culori diferite evidenţiazã modificãrile obţinute între cele douã scanãri efectuate (70).

Fig. 3.15 Reconstrucţie 3D, a unui pacient de sex feminin în vârstã de 23 de ani, realizatã prin superimpoziţia unor
imagini de reconstrucţie 3D seriatã. Modificãrile obţinute în urma tratamentului ortognatic de repoziţionare a unui

prognatism mandibular au fost evidenţiate prin utilizarea unor coduri diferite de culoare (70).

3.1.7 CBCT ŞI FOTOGRAFIILE FACIALE 3D

Odată cu introducerea pe piaţa medicalã  de noi sisteme şi  programe CBCT, a devenit
posibilă  aplicabilitatea  fotografiilor  3D  în  practica  zilnică  ortodontică.  Analiza  profilului
fotografic  a  ţesutului  moale,  evaluarea  creşterii  şi  dezvoltării  cranio-faciale,  diagnosticul
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ortodontic şi  măsurătorile parametrilor estetici  faciali  pot fi  făcute la un nivel performant şi
profesional (Figura 3.17). 

 

Fig. 3.16 Fotografie facialã 3D a unui cântãret de trompetã : A) în poziţie de repaus; B) în timp ce suflã; şi C)
opţiunea coloristicã oferitã de programul specializat utilizatã pentru evidenţierea diferenţelor dintre cele douã

poziţii, activã şi de repaus (70).

Fig. 3.17 Fotografiile faciale redate dupã un volum skeletal 3D pot fi întrebuinţate în mãsurarea parametrilor
estetici faciali, în analiza porfilului ţesutului moale, precum şi în simularea tratamentului ortodontic (70).

Fotografiile faciale 3D sunt considerate un instrument preţios de diagnostic în chirugia
ortognatică şi în tratamentul ortodontic preoperativ. CBCT-ul şi tehnicile imagistice introduse
recent în prcatica clinicã, precum stereofotogrametria 3D (fotografiile 3D), permit explorarea
tridimensională a feţei umane cu multiple aplicaţii care variază de la utilizarea scanărilor faciale
pentru  a  măsura  toţi  parametrii  estetici  faciali  până  la  diagnosticul  ortodontic  şi  evaluarea
creşterii şi dezvoltării faciale (82).

Stereofotogrametria este o metodă de a obţine o imagine prin intermediul uneia sau a mai
multe perechi de fotografii luate simultan. Aparatul fotografic 3D este utilizat pentru a surprinde
suprafaţa ţesutului moale al feţei în raport cu geometria şi informaţiile corecte despre textura sa.
Această tehnică este bazată pe metoda triangulării şi proiecţiei marginale. Fuziunea imaginii (de
exemplu înregistrarea unei fotografii 3D pe CBCT) are ca rezultat un set de date digitale precise
şi fotorealistice 3D ale feţei (83).

Înregistrarea fotografiilor 3D pre- şi post-operatorii are numeroase aplicaţii importante,
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care  includ  în  principal  evaluarea  rezultatelor  tratamentului  în  chirurgia  ortognatică  sau
tratamentului ortodontic propriu-zis. După înregistrarea fotografiilor 3D, diferenţele între pre-
sau  post-  fotografii  pot  fi  vizualizate  pe o  scală  sau  hartă  colorată. În  acest  fel,  rezultatele
tratametului pot fi evaluate cantitativ şi obiectiv. 

Alte  aplicaţii  ale  fotografiilor  3D sunt  evaluarea  şi  monitorizarea  în  timp  a  leziunilor
patologice, aşa cum sunt abcesele sau tumorile, schimbările creşterii transsecţionale şi stabilirea
bazei  de  date  pentru  populaţiile  normative.  În  scopuri  clinice,  procesul  de  înregistrare  al
fotografiilor 3D pre- şi post- tratament trebuie să fie realizat în mod riguros (84, 85).

Una din trăsăturile esnţiale ale acestor programe specializate recent introduse, permite ca
fotografia facială să fie stocatã în imagine digitală şi transformatã în fişier DICOM; volumul 3D
astfel obţinut poate genera apoi o proiecţie 3D simulată a feţei, cu posibilitatea vizualizãrii în
orice direcţie frontală, laterală sau sagitalã a acesteia. Prin schimbarea translucenţei imaginii,
corelaţia între ţesuturile moi faciale şi scheletale poate fi determinată cu uşurinţã. Acest fapt
prezintă urmări importante în planificarea chirurgiei ortognatice, tratamentului ortodontic sau
alte terapii craniofaciale care ar putea afecta trăsăturile faciale (86, 87).

3.2 CBCT  VS. CT  CONVENŢIONAL

Tomografia Computerizată convenţională a fost utilizată în scopuri ortodontice înainte de
dezvoltarea tehnologiei CT cu Fascicul Conic, utilizarea sa având restricţii majore, fiind limitată
strict pentru cazurile complexe ce necesitau metode de explorare imagisticã pe măsură.

       

A  B

Fig. 3.18 Principalele diferenţe dintre CBCT (A) şi CT convenţional (B) sunt reprezentate de tipul
complexului sursã – detector, şi metoda de achiziţie a datelor.

Sistemele elicoidale CT sunt aparate de dimensiuni mari şi scumpe, proiectate în principal
pentru scanarea întregului corp la o viteză maximă, pentru a minimiza artefactele de mişcare.
Cabinetele stomatologice nu sunt prevãzute pentru echiparea cu un astfel de aparat, iar costurile
reprezintând un factor principal, spaţiul fiind limitat, cerinţele de imagistică în acest domeniu
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fiind limitate doar la zona extremităţíí cefalice. Tehnologia CBCT utilizează razele X mult mai
eficient,  presupune  mult  mai  puţină  energie  electrică  (88).  CBCT-ul  a  devenit  tehnologia
standard pentru imagistica 3D maxilo-facială şi orală, înlocuind CT convenţionalã.

Douã dintre principalele diferenţe ale acestor tehnologii sunt tipul de asociere între sursã şi
detector, precum şi metoda achiziţiei de date. Figura 3.18 ilustreazã diferenţa dintre aceste douã
sisteme.

3.2.1 PERFORMANŢĂ IMAGISTICĂ
              

Un studiu din 2005 realizat  de Holberg,  Steinhäuser,  Geis şi  Janson compară calitatea
imaginii  structurilor  dentare  sănătoase  folosind  atât  tehnica  CBCT  cât  şi  tehnica  CT
convenţională. Imagistica CBCT a fost realizată folosind  DVT-9000 (o versiune mai veche a
New Tom 3G),  iar  imagistica  CT convenţională  a  fost  obţinută  folosind  Light  Speed  Ultra,
produsă de General Electric Company. 

Peste 200 de dinţi au fost examinaţi cu ambele sisteme, evaluarea calităţii imaginii fiind
realizatã de către trei clinicieni specialişti în radiologie, cu o experienţă de minim cinci ani în
analiza  secţiunilor  tomografice  a  complexului  craniofacial.  S-a  examinat  calitatea  imaginii
secţiunilor axiale prin spaţiul ligamentar periodontal în zona rădăcinii. Comparaţia realizatã între
cele două sisteme a fost limitată la secţiunile axiale care permit producerea imaginilor de înaltă
rezoluţie în CT convenţională (47, 48, 49). Autorii au concluzionat că în contrast cu Micro CT,
nu  existau  deloc  sau  existau  foarte  puţine  artefacte  metalice  în  jurul  obturaţiilor  sau
implanturilor atunci când sistemele CBCT au fost folosite. O singură obturaţie metalică poate
face  ca  întreaga  secţiune  axială  realizatã  cu  CT convenţional  sã  devină  inutilă.  Ei  au  mai
descoperit cã sistemele CBCT sunt superioare atunci când s-a ajuns la examinarea structurilor
dentare şi  scheletale,  precum relaţiile  interdentare şi  vizualizarea structurilor  scheletale.  Prin
urmare,  examinarea structurilor  sănătoase,  spaţiul  ligamentalelor  periodontal,  interfaţa  smalţ-
dentină,  precum  şi  limitele  cavităţii  pulpei  dentare,  s-a  concluzionat  a  fi  superioarã  prin
tehnologia  CBCT.  Un motiv  pentru  care  existã  o  diferenţã  vizibilã  de  calitate  a  imaginilor
secţiunilor axiale îşi gãseşte explicaţia prin diferenţa timpului de obţinere a acestora imagini.
Aceastã diferenţă a fost gãsitã ca fiind de 77,9 secunde între CBCT şi Micro CT. Cu cât timpul
de obţinere a imaginilor este mai mare, cu atât imaginele de CT convenţional vor avea şanse mai
mari  să  producă  artefacte  de  mişcare  care  pot  afecta  claritatea  întregii  scanări.  Multe  din
aparatele noi CBCT, au un timp relativ scurt, variind de la 10 la 40 de secunde (53), fiind astfel
posibil să producă mai puţine artefacte de mişcare decât aparatele din generaţia mai veche.

Un alt  studiu realizat de Hashimoto şi colab. în 2006 (52) a studiat performanţa imagistică
a CBCT-ului în comparaţie cu CT convenţional. Ei au folosit pentru studiu ediţia Asterion Super
4 (Toshiba, Tokio, Japonia), un multidetector CT medical cu patru rânduri (MDCT) şi CBCT 3
DX. În  Statele  Unite  şi  Europa,  3  DX este  comercializat  de  Morita  Company ca  fiind  3D
Accuitomo.  Scopul acestui  studiu a fost  să evalueze calitatea imaginii  3 DX. Pentru a  reuşi
aceasta,  ei au comparat imaginile 3 DX cu imaginile MDCT pentru a determina precizia de
reproducere osoasă şi dentară. Subiectul studiului a fost un os uscat al maxilarului drept tăiat în
opt secţiuni groase de 8 mm spre partea zigomatică, paralel cu planul liniei mediene. Secţiunile
au fost învelite în răşină dentarã acrilicã la nivelul coroanelor maxilarului şi întoarse în poziţia
lor originală înainte de prelevarea imaginii. Secţiunilor li s-au realizat imagini paralele cu planul
median  sagital  corespunzător  direcţiei  în  care  osul  maxilarului  fusese tăiat.  Timpul  total  de
obţinere a imaginilor a fost de 17 secunde pentru 3DX, cu 0.75 secunde pentru fiecare secţiune,
în  timp  ce  pentru  Asterion  timpul  total  a  fost  de  5,5  secunde  pentru  fiecare  secţiune.
Examinatorii au găsit calitatea imaginii şi reproductabilitatea secţiunii osoase net superioară prin
CBCT  în  comparaţie  cu  MDCT.  Reproductabilitatea  secţiunilor  a  fost  determinată  prin
vizualizarea  trabeculelor  osoase,  a  smalţului,  dentinei,  cavităţii  pulpei  dentare,  spaţiului
ligamentar periodontal şi a laminei dura. Aceste structuri au fost evaluate din imaginile printate
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produse de ambele aparate şi comparate cu secţiunile reale.
Hashimoto şi colab. în 2003 au arătat rezultate similare într-un studiu în care comparau

imaginile incisivului central maxilar şi primul molar mandibular, făcute cu aceleaşi sisteme de
imagistică.  Această  evaluare  s-a  mai  concentrat  de  asemenea în  plus  şi  pe structuri  ca osul
cortical,  osul  spongios,  smalţ,  dentină,  cavitatea  pulparã,  spaţiul  ligamentului  periodontal  şi
lamina dura. Imaginile făcute cu 3DX au fost evaluate ca fiind semnificativ calitativ superioare
imaginilor corespondente MDCT (48).

Studii  importante  s-au  fãcut  şi  pentru  analiza  fiabilităţii  CBCT-ului  în  examinarea
anatomiei osoase a articulaţiei temporo-mndibulare (ATM). 

Honda, Larheim, Maruhashi, Matsumoto şi  Iwai au fost o parte dintre cercetãtorii care au
făcut  exact  aceastã  comparaţie,  în  articolul  lor  din  2006:  “Anomaliile  osoase  ale  condilului
mandibular:  fiabilitatea  diagnostică  a  tomografiei  computerizate  cu  fascicul  conic  (CBCT)
comparată cu tomografia computerizată convenţionalã, bazată pe material de autopsie”. Scopul
acestui studiu era să compare fiabilitatea 3DX cu CT convenţional în detectarea anomaliilor
osoase de la nivelul condilului mandibular, folosind observarea macroscopică drept standardul
de aur. CT convenţional utilizat a fost un Lemage SXE (GEZMS, Tokio, Japonia). 21 de piese
condiliene au fost montate în suporturi acrilice şi orientate corespunzător poziţionării clinice
pentru expuneri cu cele două sisteme. Cei 21 de condili au fost evaluati independent de către doi
specialişti în  radiologia  oro-maxilo-facială,  cu  o  experienţă  profesională  de  20-25  ani.
Anomaliile  osoase  de  la  nivelul  condililor  au  fost  estimate  dupã  cum  urmeazã:  eroziunea
corticală, osteofitoză şi scleroză. Examinatorii au descoperit că CBCT-ul şi CT-ul elicoidal sunt
amândouă  foarte  exacte  în evaluarea  condilului  mandibular.  Totuşi,  analizate  împreună,
imaginile  CBCT s-au  dovedit  a  fi  superioare.  Trebuie  ţinut  cont  şi  de  faptul  cã  radiologii
experimentaţi au fost capabili să emitã un diagnostic cu precizie asupra anomaliilor de orice gen,
indiferent de sistemul folosit. 

Autorii au concluzionat că CBCT-ul este o metodă rentabilă, fiind mult mai ieftin şi cu o
doză de radiaţii scăzută, acceptabilă de a examina spaţiul faringian şi componentele osoase ale
ATM-ului.

Cu referire la literatura analizată, s-a putut concluziona că CBCT este cel puţin la fel de
fiabil sau chiar mai fiabil decât CT elicoidal în abilităţile sale imagistice din cadrul complexului
ora-maxilo-facial. 

3.2.2 DOZIMETRIA RADIAŢIILOR

Printre  cele mai mari avantaje ale sistemului CBCT este abilitatea sa de a produce imagini
volumetrice de înaltă rezoluţie. Acest lucru se realizează prin utilizarea unei raze conice extinsã
suficient pentru a capta zona de interes dintr-o singură rotaţie. CBCT-ul foloseşte emisiile de
raze X foarte eficient (89) cu o dozã de radiaţii scãzutã în comparaţie cu CT convenţională (53),
astfel reducând doza efectivă asupra pacientului (89). 

Hashimoto şi colab. au găsit doza de expunere pentru Asterion MDCT ca fiind de 400 de
ori mai mare decât cea pentru 3 DX. Doza măsurată la nivelul pielii pentru fiecare examinare a
fost de 1,19 mSv pentru 3DX şi, respectiv de 458 mSv pemtru MDCT (90).

Mah, Danforth, Bumann şi Hatcher au raportat că radiaţiile totale absorbite la o scanare
CBCT este aproximativ egalã cu aceea a unei scanări cu CT convenţional (91).

Ludlow,  Davies-Ludlow,  Brook  şi  Howerton  au  evaluat  dozimetria  a  trei  dspozitive
CBCT:  CB Mercuray, New Tom 3G  şi i-CAT (97). Aceste dispozitive au fot selectate pentru
capacitatea lor de a realiza examinări de 12 inci (FOV). FOV-ul de 12 inci permite realizarea
scanãrii  întregului  masiv  facial,  dimensiuni  folosite  în  calculele  cefalometrice,  pentru
diagnosticul ortodontic şi planificarea ulterioarã a tratamentului.

În  urma  unui  studiu  realizat  de  cãtre  Ludlow şi  colab.  (92),  s-a  efectuat  o  analizã  a
dozimetrele termoluminiscente (TLDs) plasate în 24 de situsuri prin straturile unei fantome tip
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RANDO similarã cu ţesuturile craniului uman. Situsurile senzorului au reflectat organele critice
cunoscute a fi sensibile la radiaţie. În urma studiului, Ludlow şi colab. (92) au descoperit că
doza varia substanţial depinzând de dispozitiv. Dozele efective au fost derivate din calculele
efectuate  valorilor  aflate  în  concordanţă  cu  Comisia  Internaţională  de  Protecţie  Radiologică
(ICRP) din 1990 şi cele propuse pentru 2005. Sistemele folosite au fost: New Tom 3G (37, 93),
i-CAT (94, 95) şi CB Mercuraz. Pentru i-CAT dozele de examinare au fost de 3 sau 3,3 ori mai
mari decât New Tom 3G, iar pentru CB Mercuray au fost de 10,7 sau 9,5 mai mari decât New
Tom 3G.

FOV şi alţi factori joacă un rol important în determinarea dozimetriei  radiaţiei.  Câţiva
factori  dintre  aceştia  ar  fi  valoarea  medie  pentru  kV,  mA  şi  timpul  de  expunere.
Pentru  i-CAT aceste medii sunt fixe.  New Tom 3G, pe de altă parte, este capabil să determine
mediul propice facând mai intâi o scanare de recunoaştere şi apoi expunerea principală. În final,
Mercuray este ajustabil la discreţia operatorului. Cele trei sisteme au produs doze efective de 4
sau  42  de  ori  mai  mari  decât  dozele  de  examinare  panoramice  convenţionale  (6,3  mSv,
13,3mSv) (92).

Deşi, dozele de iradiere pentru sistemele CBCT cu FOV de 12 inci folosite în acest studiu
sunt cu 2 pânã la 23% mai scãzute decât cele pentru examinările CT convenţionale raportate în
literatura de specialitate (92), este important pentru pacient să conştientizeze faptul că dozele de
radiaţie sunt mai mari decât cele ale radiografiei convenţionale.

În  concluzie,  nu  există  nicio  îndoială  că  imagistica  CBCT  furnizează  informaţii
nedistorsionate şi de o precizie incontestabilã în comparaţie cu radiografia convenţională.  În
cazul  în  care,  clinicianul  nu  profită  în  întregime  de  capabilităţile  diagnostice  emise  de
examinările CBCT, atunci acesta ar trebui să ia în considerare folosirea tehnicilor care îl expun
pe pacient la mai puţine radiaţii, în concordanţă cu principiul  ALARA (As Low As Reasonably
Achievable).

Farman şi Scarfe (96) sugerează o metodă imagistică ce utilizează radiografia CBCT de
recunoaştere ca teleradiografia laterală 2D pentru analiza cefalometrică şi apoi folosirea acestei
informaţii în determinarea unor arii mai exacte care cer redări 3D complete. 

Chidiac,  Shofer,  Al-Kutoubi,  Laster  şi  Ghafari  (97)  au  comparat  utilizarea CT
convenţional  cu teleradiografiile  convenţionale.  Ei  au  descoperit  că  CT şi  teleradiografiile
convenţionale  erau  apropiate  în  măsurătorile  angulare,  dar  erau  diferite  în  acurateţea
măsurătorilor  imagistice  lineare.  Ei  au  conchis  că  aceste  consideraţii  economice  şi  logistice
favorizează utilizarea teleradiografiilor convenţionale. Este important de luat în calcul faptul că
pe măsură ce tehnologia CBCT progresează, timpul de expunere şi doza de radiaţii devine mai
scăzută şi calitatea imaginii mai crescută.

3.2.3 MĂRIME ŞI COSTURI

Aparatele  CBCT sunt  în  mod substanţial  mai  uşoare  şi  de dimensiuni  mai  mici  decât
aparatele de CT convenţional. Ele nu necesită condiţii electrice deosebite, nu este necesară o
recondiţionare a podelei şi nu este nevoie de răcirea camerei în timpul desfãşurãrii explorãrii
imagistice (98). Spre deosebire de CBCT, scanerele CT convenţionale nu permit modificarea
dimensiunilor, având nevoie de spaţiu pentru a putea realiza rotaţia în spirală în jurul întregului
corp (88). Scanerele CBCT sunt construite în mod special pentru imagistica orală şi maxilo-
facială,  astfel  dimensiunile  CBCT permit  cuprinderea  întegului  complex  facial.  Scanarea  se
realizeazã  dintr-o singură rotaţie,  permiţând astfel  CBCT-ului  să  fie  mai  compact,  având ca
rezultat cerinţe mai mici ale sistemului de operare computerizat. 

Pentru că gâtul şi capul pot fi stabilizate în mod adecvat, viteza de rotire a razelor x nu este
la fel de importantă pentru CBCT cum este pentru CT convenţional. CT convenţional cu raze în
formă de evantai trebuie să se mişte la viteze foarte mari pentru a evita artefactele produse de
mişcarea inimii, plămânilor şi a intestinelor (88).
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Mecanismele necesare pentru a mişca raza la viteze mari şi în acelaşi timp şi pacientul prin
scaner, pot adăuga un cost semnificativ la proiectarea aparatului de tomografie computerizatã
convenţională (88). Alt factor care poate cauza o diferenţă de preţ este că folosirea unei raze
conice în locul unei raze în forma de evantai, ce creşte în mod semnificativ utilizarea razelor X,
astfel reducând capacitatea căldurii tubului de raze X cerută pentru o scanare volumetrică.

3.3 PROGRAME CEFALOMETRICE 3D

În anul 1994, autori  precum Jacobson şi  Gereb au dezvoltat  analiza cefalometricã 3D.
Analiza  3D  este  generatã  digital  şi  vizualizatã  pe  monitorul  unui  computer,  superimpozatã
ulterior pe o reconstrucţie cranio-facialã 3D, în acest  mod, imaginile putând fi  examinate şi
studiate din orice perspectivã doritã de clinician. Mai mult, orice punct anatomic de interes poate
fi identificat în spaţiu, fiind atribuit coordonatelor X, Y şi Z. Aceastã metodã permite mãsurarea
distanţelor  dintre  punctele  craniometrice,  a  unghiurile  dintre  planuri,  precum  şi  mãsurarea
volumelelor. Un beneficiu major al acestei metode este analiza independentã a pãrţii dreapta şi
stânga, fãrã suprapunerea structurilor adiacente sau bilaterale. 

Introducerea tehnicilor de analizã cefalometricã 3D a reprezentat un pas uriaş în domeniul
stomatologic, implicit şi în practica ortodonticã. Pânã nu de mult, comparativ cu analiza 2D,
analiza cefalometricã 3D era limitatã datoritã unui preţ de cost crescut şi a unei dozei de radiaţii
crescute, gãsindu-şi loc doar în scop ştiinţific şi în cazuri clinice severe de asimetrie facialã. 

Majoritatea reperelor anatomice utilizate în analiza 2D nu pot fi folosite în analiza 3D,
întrucât acestea au fost create prin suprapunerea structurilor din diferite planuri, motiv pentru
care s-au definit puncte craniometrice noi cu aplicabilitate uşoarã şi rapidã de identificare 3D.

Este cunoscut faptul cã în analiza cefalometricã 2D magnitudinea erorilor variazã de la un
reper  la  altul,  fiecare  reper  caracterizându-se  în  mod  individual,  sursa  de  erori  fiind  non-
circularã. În plus, reabilitatea fiecãrui reper cefalometric depinzând de numeroşi factori precum:
geometria  obiectului  de  identificat  (curb  versus  drept,  centrul  obiectului  versus  marginea
acestuia) şi contrastul imaginii dintre obiectele adiacente. Conform studiilor efectuate, calitatea
reconstrucţiilor 3D generate de CBCT, depinde de o serie de factori, incluzând tipul aparatului şi
detectorii  utilizaţi,  selecţia  câmpului  de  vizualizare,  pragul  de  segmentare  şi  artefactele  de
imagine.

Identificarea punctelor craniometrice prin analiza 3D genereazã în mod automat obţinerea
unor  mãsurãtori  lineare,  angulare,  proporţionale  şi  ortogonale,  reconstrucţiile  3D fiind  sursa
obţinerii  unor  imagini  cu  acurateţe  deosebitã  a  reperelor  anatomice  de  la  nivelul  masivului
facial.

Un program de cefalometrie computerizatã este instrumentul ce poate facilita activitatea
specialistului  ortodont,  fãcând  posibiliã  furnizarea  rapidã  a  datelor,  astfel  clinicianul  putând
ulterior sã stabileascã un diagnostic corect şi un plan de tratament corespunzãtor.

Gama  de  programe  disponibile  pe  piaţã  medicalã  este  într-o  permanentã  ascensiune,
dezvoltare  şi  îmbunãtãţire,  medicului  ortodont  rãmânându-i  doar  sã  facã  alegerea  potrivitã
cazului studiat.

Printre  cele  mai  cunoscute  programe  de  cefalometrie  3D  putem  preciza  :  Romexis
Planmeca, Maxilim (Medicim, K.U. Leuven, Belgium), In Vivo 5 Anatomage.

3.3.1 ROMEXIS PLANMECA

Cu un set complet de instrumente de vizualizare, de sporire şi de mãsurare a imaginii,
Planmeca  Romexis îmbunãtãţeşte  valoarea  diagnosticã  a  radiografiilor.  Software-ul  include
module diferite, putându-se alege în funcţie de necesitãţile şi nevoile clinicianului.

Software-ul  Planmeca Romexis 3D oferã o imagine de ansamblu imediată,  ce poate fi
vizualizatã din diferite proiecţii  şi unghiuri sau poate fi transformatã în imagini panoramice,
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cefalometrice sau multiple secţiuni transversale.
Măsurarea și instrumentele de adnotare - cum ar fi evidenţierea canalul nervului alveolar,

ajută în planificarea tratamentului într-o manierã sigurã și precisã.
Modulul  Planmeca Romexis ® ProFace permite vizualizarea unei fotografii faciale 3D

evidenţiatã  în  raport  cu  osul  masivului  facial,  oferind  astfel  un  instrument  eficient  de
monitorizare în cadrul operaţiilor maxilo-faciale (Figura 3.19).

    

    

Fig. 3.19 Fotografie facialã 3D reallizatã prin modulul Planmeca Romexis ® ProFace (43).              

Mai mult, planificarea preoperatorie realizatã cu o deosebitã atenţie, precum și un studiu
aprofundat al anatomiei faciale, facilitează și îmbunătățește rezultatele estetice finale.

De asemenea, software-ul are posibilitatea vizualizãrii și măsurãrii volumetrice a căilor
aeriene respiratorii și ale sinusurilor (Figura 3.20), înainte și după tratament, simplificãnd astfel
diagnosticul și planificarea tratamentului.

     

Fig. 3.20 Reconstrucţie volumetricã 3D cu evidenţierea cãilor aeriene superioare, a sinusurilor şi a ţesutului moale
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facial (43).   
Prin  modulul  Planmeca  Romexis  ®  3D  Ortho  Studio,  software-ul  aduce  instrumente

inovatoare pentru medicii ortodonţi și laboratoarele de tehnicã dentarã. Acest modul este descris
pentru examinarea şi analizarea modelelor dentare digitale cu sistemul Planmeca ProMax® 3D
X-ray, putându-se realiza astfel un plan de tratament cu vizualizare 3D (Figura 3.21a).

           

Fig. 3.21a Sistemul Planmeca ProMax® 3D X-ray ce permite scanarea modelelor de studiu şi a amprentelor
dentare, obţinându-se astfel detalii despre ocluzia dentarã şi mãsurãtorile aferente acesteia (43).

         Planmeca ProMax ® 3D poate realiza scanarea amprentelor dentare şi a modelelor de
studiu, iar prin utilizarea software-ului Planmeca Romexis® 3D, putem obţine ocluzia dentarã şi
mãsurãtorile aferente. Examinarea, analiza şi planul de tratament sunt ulterior exprimate de cãtre
modulul Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio (Figura 3.21b).
           

                          

Figura 3.21b Modulul Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio realizã examinarea şi analiza mãsurãtorilor obţinute
în urma scanãrii modelelor de studiu şi a amprentelor, cu emiterea unui raport al planului de tratament (43)

Strategia terapeuticã în analiza 3D stabilitã de Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio, este
efectuatã prin deplasarea dinților într-o configurare dentarã virtuală, vizualizându-se astfel  în
timp real contactele şi intersecţiile existente (Figura 3.22).

Fig. 3.22 Configurarea dentarã virtualã propusã de modulul Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio (43).
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Toate  modificãrile  realizate  (deplasãri  dentare,  reducţii  interproximale  şi  extracţiile
dentare) sunt detaliate într-un document emis de cãtre software.

Planmeca Romexis  3D Ortho Studio genereazã  modele  dentare  digitale  pentru  fiecare
etapã terapeuticã în parte (Figura 3.23). Modelele pot fi exportate în format STL (Standard Mesh
Data). Modulul este compatibil cu sistemul de operare Windows.

Fig. 3.23 Raportul unui model dentar digital generat de modulul Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio din cadrul
etapizãrii planului de tratament propus (43).

Modulul Planmeca Romexis® Cephalometric Analysis oferã posibilitatea creãrii de analize
cefalometrice, superimpoziţii şi realizarea unui plan de tratament. 

Acest modul asigurã flexibilitate şi rapiditate în utilizare, procesarea datelor fãcându-se
imediat şi eficient chiar şi în cele mai exigente cazuri de ortodonţie, stomatologie generalã sau
chirurgie maxilo-facialã.

3.3.2 MAXILIM

Maxilim – 3D Patient conţine toate caracteristicile necesare pentru a crea un model digital
3D. Acest modul permite transformarea imaginilor de Tomografie Computerizatã Volumetricã şi
a fotografiilor, într-o copie digitalã a pacientului. Cunoştinţele clinice nu sunt necesare pentru a
putea lucra cu acest modul. 

Maxilim permite clinicianului sã creeze din imagini de CBCT modele 3D. Este  foarte
important pentru clinician ca în momentul în care realizeazã etapizarea unui plan de tratament,
acesta sã fie corect instituit, acest lucru obţinându-se prin examinarea în comun a ţesutului dur, a
ţesutului moale şi a ocluziei. Astfel, pornind de la imaginile de CBCT şi amprentele maxilare şi
mandibulare,  programul  poate  crea  suprafaţa  3D cranio-facialã  (Figura  3.24).  De asemenea,
modulul are capacitatea de a detecta ţesutului moale extra-cranial obţinut  în urma modificãrilor
osoase realizate.

Fig. 3.24 Reconstrucţie 3D a masivului facial (99).
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Mai mult,  pe baza radiografiile digitale 2D sau a celor 3D, cu ajutorul unui sistem de
captare a imaginilor în format 3D, programul poate aduce informaţii utile despre modelul facial
3D. Aceastã caracteristicã permite vizualizarea feţei pacientului în limite  reale (Figura 3.25).

    Fig. 3.25 Fotografie 3D obţinutã din compilarea radiografiilor digitale 2D şi a celor 3D (99).

Maxilim  –  Diagnose conţine  toate  caracteristicile  necesare  inspectãrii  pacientului  în
detaliu. Acest modul este descris pentru a oferi vizualizare sigurã, fidelã şi detaliată cu privire la
anatomia masivului cranio-facial. 

Maxilim 3D viewer permite clinicianului posibilitatea utilizãrii funcţiei de zoom şi rotaţie,
inspectând astfel reconstrucţia 3D în cel mai mic detaliu în toate cele 3 planuri spaţiale (Figura
3.26).

Fig. 3.26 Reprezentarea unei reconstrucţii 3D a extremitãţii cefalice şi a planurilor medio-sagital şi palatinal (ANS-
PNS) (99).

Secţiunile axiale, coronare şi sagitale pot fi vizualizate separat sau împreunã, utilizând
reconstrucţia 3D a structurilor osoase şi a ţesuturilor moi. Opţiunea „random reslice” este idealã
pentru  vizualizarea  ATM-ului  sau  pentru  inspecţia  rădăcinilor  dentare  (Figura  3.27).  Softul
permite de asemenea, trasarea şi inspectarea canalului mandibular. 
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Fig. 3.27 Aplicarea funcţiei de zoom pentru zona de orbitã stângã şi pentru unghiul naso-labial (99).
Programul  deţine  instrumente  specifice  mãsurãrii  distanţelor  dintre  douã  puncte

anatomice,  unghiurilor  dintre  douã  structuri  anatomice  sau  mãsurarea  lungimilor  (ca  ex.
Lungimea arcului dentar).

Funcţia  de  vizualizare  în  oglindã  a  pãrţilor  anatomice  îşi  gãseşte  utilitatea  în  cazul
pacienţilor  cu  defecte  obţinute  în  urma unor  tumori  sau  traumatisme,  ajutând clinicianul  sã
gãseascã cea mai bunã variantã de reconstrucţie a masivului cranio-facial (Figura 3.28).

Fig. 3.28 Reconstrucţie 3D cu vizualizare în oglindã (99).

Maxilim  –  3D  cephalometry conţine  caracteristici  necesare  generãrii  unei  analize
cefalometrice 3D.  Cu acest  modul  poţi  realiza  o poziţie  virtualã  a  pacientului  în  cefalostat,
evidenţiind  simultan  o  radiografie  de  cefalometrie  lataralã  şi  una  antero-posterioarã  (Figura
3.29). 

Fig. 3.29 Poziţie virtualã 3D a masivului facial şi realizarea proiecţiilor de teleradiografie antero-posterioarã
şi lateralã aferentã poziţiei corecte în cefalostat (99).

Legãtura dintre informaţiile 3D generate şi imaginile de radiografie 2D, este caracteristicã
particularã pe care programul Maxilim de cefalometrie 3D o deţine. 

Reperele de referinţã utilizate de Maxilim sunt N (Nasion) şi S (Sella). Aceste repere sunt
definite ca fiind extensia 3D a lui Proffit (Figura 3.30).

Având aceastã particularitate, specialistul poate identifica punctele craniometrice pot fie pe
imaginile de radiografie convenţionalã, fie pe reconstrucţia volumetricã generatã de imaginile
CBCT. În urma identificãrii reperelor anatomice, programul definşte în mod automat planurile
obţinute (Figura 3.31). Mai mult, clinicianul are oportunitatea de a adauga repere sau planuri,
creându-si astfel o analiza indivudualã.

În  momentul  în  care  toate  reperele  anatomice  au  fost  identificate,  programul  de
cefalometrie 3D Maxilim prezintã un raport ce conţine mãsurãtorile obţinute, raport ce poate fi
printat,  inclus  în  fişa  personalã  a  pacientului  ori  exportat  într-un  document  Excel  pentru  o
prelucrare ulterioarã a datelor. Toate mãsurãtorile sunt vizibile şi într-o reconstrucţie 3D (Figura
3.32).
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Fig. 3.30 Evidenţierea reperelor de referinţã N şi S, dupa Proffit (99).

Fig. 3.31 Redarea planurilor utilizate de programul Maxilim în urma identificãrii tuturor reperelor anatomice (99).

Fig. 3.32 Raport 3D de vizualizare a mãsurãtorilor obţinute (99).

Maxilim –  Orthognathic  surgery conţine  caracteristici  necesare  realizãrii  unui  plan  de
chirurgie ortognatã complet  şi  posibilitatea transferãrii  în sala  de operaţie.  Acest modul  este
descris  pentru  a  optimiza  preoperativ  funcţia  esteticã  şi  funcţionalã,  realizatã  pe  baza  unei
vizualizãri reale a structurilor dure şi moi.

Iniţial, medicul realizeazã o analizã cefalometricã  pentru a analiza structurile anatomice
de interes maxim. Reperele şi planurile definite în analiza cefalometricã vor fi folosite ulterior în
identificarea  direcţiei  anatomice  relevante,  necesare  modificãrii  fragmentelor  osoase  (Figura
3.33).
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Fig. 3.33 Repede şi planuri utilizate pentru planificarea unei intervenţii de chirurgie ortognatã (99).

Modulul deţine instrumente speciale de ghidare în cazul fracturilor de osteotomie Lefort I
şi II, BSSO, osteotomiilor de ram mandibular sau de menton. Suprafaţa de osteotomie poate fi
personalizatã, obţinându-se astfel rezultatul dorit (Figura 3.34). 

Fig. 3.34 Ghidare computerizatã 3D în cadrul osteotomiilor (99).

O altã funcţie prezentã în cadrul acestui modul, este aceea de a realiza cu uşurinţã intruzia
şi  extruzia  oaselor  maxilare  sau  deplasarea  şi  rotirea  fragmentelor  de  os  mandibular.  Un
instrument dedicat sã vinã în ajutorul clinicanului, realizeazã în plus şi identificarea ocluziei
ideale  dintre  cele  douã  maxilare.  În  urma  acestor  modificãri  ale  structurilor  dure,  se  pot
previzualiza şi modificãrile survenite asupra structurilor moi (Figura 3.35).

Fig. 3.35 Reconstrucţie 3D cu evidenţierea modificãrilor osoase şi de ţesut moale, precum şi identificarea
ocluziei ideale (99).

În cazul în care planul de tratament satisface toate cerinţele practicianului, se poate realiza
o gutierã  de transfer  a datelor în etapa chirurgicală.  În cazul în care se va realiza chirurgie
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ortognatã la ambele maxilare, atunci va fi necesarã producerea unei gutiere intermediare şi una
finalã (Figura 3.36).

Fig. 3.36 Gutierã necesarã pentru transferul ocluziei şi menţinerea maxilarelor în poziţie corespunzãtoare în cursul
intervenţiei chirurgicale (99).

3.3.3 INVIVO5 ANATOMAGE DENTAL

Invivo 5 este un soft complex, cu capacitatea de a cuprinde şi acoperi întreaga activitate
stomatologicã, având astfel aplicabilitate în domenii precum implantologie, ortodonţie, chirurgie
oralã şi maxilo-facialã, parodontologie, proteticã, radiologie, etc.

Datoritã uşurinţei de utilizare, precum şi datoritã numãrului mare de instrumente ce vin în
ajutorul practicianului, Invivo5 atinge performanţa unui program util în orice domeniu, atât din
stomatologie  dar  şi  din  medicina  generalã.  Designul  inteligent  pe  care-l  are  acest  software
permite specialiştilor, cu orice nivel de experienţã, a-l utiliza rapid şi eficient în scopul ales.

Compania Anatomage  este faimosã în primul rând pentru calitatea crescutã de redare a
unui volum 3D, fiind prima companie ce a introdus curentul de reconstrucţie 3D, folosit astãzi
pe  scarã  largã  în  domeniul  dentar.  Funcţiile  oferite  de  programul  Invivo5 realizeazã  o
reconstrucţie 3D cu o deosebitã acurateţe, oferind chiar şi vizualizarea unor structuri interne ca
rădăcinile dentare, structura osoasã, sinusurile maxilare, canalul mandibular, articulaţia temporo-
mandibulare sau cãile aeriene superioare.

Performanţa programului Invivo5 are capacitatea de a transforma rapid imaginile obţinute
prin CBCT într-un volum 3D de o acurateţe deosebitã (Figura 3.37). 

  

Fig. 3.37 Reconstrucţie 3D realizatã cu software-ul Invivo5 (100)

Programul  Invivo5 poate vizualiza imagini de CT clasic medical, imagini de rezonanţã
magneticã, imagini de CBCT dentar, sau orice alt gen de imagine medicalã obţinutã în format
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standard  DICOM. Modulul  descris  în scop radiologic are funcţii  vaste  pentru implantologie,
incluzii  dentare,  articulaţia  temporo-mandibularã,  pentru  evaluarea  sinusurilor  şi  mãsurarea
cãilor respiratorii superioare (Figura 3.38).

    

Fig. 3.38 Instrumente ale programului Invivo5 ce permit vizualizarea, analizarea şi  mãsurarea canalului mandibular
(1), arcadelor dentare (2), articulaţiei temporo-mandibulare (3) (100)

Cu scop ortodontic,  software-ul  Invivo5 oferã modulul  AnatoModel ce  permite  crearea
unui  model  de  studiu  pe  baza  imaginilor  de  CBCT,  model  ce  conţine  coroanele  dentare  şi
rãdãcinile, dinţi aflaţi în procesul de erupţie sau dezvoltare, dinţi incluşi, dar  şi osul alveolar.
Mai  mult,  modulul  deţine funcţia  de  realizare a  unei  imagini  faciale  în  format  3D.  Aşadar,
analiza cefalometricã realizatã în scop ortodontic, se va realiza pe reconstrucţia 3D a structurilor
dure şi a celor moi. 

Invivo5 permite  utilizatorului  sã  adauge  un  numãr  nelimitat  de  puncte  craniometrice,
indiferent  de  zona  în  care  acestea  sunt  localizate.  Pentru  a  elimina  dificultatea  identificãrii
punctelor craniometrice, Invivo5 a creat o tehnologie simplã care va identifica în mod automat
multe dintre reperele selecţionate (Figura 3.39). 

    

Fig. 3.39 Evidenţierea punctelor craniometrice scheletale, dentare şi de structuri moi pe reconstrucţii 3D vedere
frontalã (1), lateralã (2) şi posterioarã (3) (cazuisticã proprie).

Reperele pot fi alese fie pe o structurã de ţesut dur, fie pe o structurã dentarã, pe o zonã a
ţesutului  moale  sau  chiar  pe  zona  cãilor  respiratorii  superioare;  de  asemnea  se  pot  crea  şi
mãsurãtori individuale, necesare investigãrii cazului clinic (Figura 3.40). 

Medicii ortodonţi au varianta de a îşi crea propria analiza cefalometricã atunci când doresc
acest lucru, metodã ce poate fi compatibilã cu cea folositã în mod curent prin metoda clasicã.

Mãsurãtorile obţinute în urma efectuãrii analizelor cefalometrice pot fi stocate la cererea
utilizatorului în memoria software-ului, sub forma unui raport cefalometric complet, document
ataşat celorlalte informaţii referitoare la caz (Figura 3.41).

Modulul  Stitching  Plugin realizeazã  imagini  multiple  ale  aceeaşi  zone  de  investigaţie
(Figura 3.42). Un exemplu în acest sens este atunci când unitatea CBCT nu poate capta ambele
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maxilare, realizându-le sparat; utilitatea acestei funcţii este de a le aduce împreunã, facilitând
astfel activitatea medicului.

    

Fig. 3.40  Vizualizarea unei analize cefalometrice complete, cu evidenţierea punctelor anatomice, cu planurile
aferente acestora, pe o reconstrucţie 3D cranialã (1), o reconstrucţie 3D craniofacialã (2) şi pe o imagine

radiograficã generatã de imaginile 3D (100)

  

Fig. 3.41 Exemplu de raport cefalometric obţinut conform mãsurãtorilor realizate (100).

Fig. 3.42 Exemplificarea funcţionãrii modulului Stitching Plugin ce obţine o analizã multidirecţionalã a aceleiaşi
zone (100).

Parte  din  programul  Invivo5 este  şi  modulul  Medical  Design  Studio,  un  instrument
sofisticat  special  creat  cu  scopul  de  a  realiza  un  model  3D  cu  redarea  tuturor  structurilor
anatomice,  sau  de  a  importa  un  model  3D  deja  existent,  individualizându-l  şi  potrivindu-l
pacientului (Figura 3.43).

Programul Invivo5 permite utilizatorului sã creeze, sã salveze şi sã reutilizeze informaţiile
obţinute, gestionând astfel cazul analizat la un nivel perfomant. Textele, imaginile şi secţiunile
pot  fi  cu  uşurinţã  organizate  în  context  virtual  3D.  Datele  DICOM pot  fi  în  mod  automat
inserate, generându-se un raport complet al pacientului. 
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Fig. 3.43 Modulul Medical Design Studio din cadrul programului computerizat 3D Invivo5 Anatomage (100)

Programul oferã o varietate mare de analize cefalometrice (Figura 3.44), cele mai folosite
în practica clinicã şi în cercetare sunt : Steiner,  ABO, Alexander, Downs, Iowa, McNamara,
McLaughlin,  Tweed,  UOP,  Ricketts,  Bjork  and  more,  Caucasian,  African  American,  Latin,
Chinese, Korean, Japanese, My Caucasian, My African American, My Latin, My Asian.

Fig. 3.44 Exemplu de analizã cefalometricã realizatã cu Invivo5 (100).
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Ortodonţia este ramura medicinei ce poate fi imparţitã în trei categorii, în funcţie de natura
şi momentul în care se intervine terapeutic, astfel: preventivã, interceptivã şi corectivã. Ultimele
douã  categorii  menţionate,  aduc  la  cunoştinţã  pacientului  eventualele  probleme  existente,
precum  şi  necesitatea  instituirii  unui  tratament  ortodontic,  care  sã  reducã  sau  sã  elimine
dezechilibrele create.

Un tratament ortodontic corect instituit, are la bazã sa emiterea unui diagnostic complet si
corect, integrat în statusul general de sãnãtate al pacientului, reducând astfel la minimum aparitia
unor dezechilibrele cantitative şi direcţionale, implicaţiile funcţionale cât şi cauzele determinate.

Un prim moment deosebit de important în domeniul ortodonţiei a constat în introducerea
teleradiografiei în practica medicalã, oferindu-se astfel posibilitatea identificãrii şi cuantificãrii
relaţiilor  aparatului  dento-maxilar  în  totatlitatea  sa.  Introducerea,  cunoaşterea  şi  punerea  în
practicã a diferitelor metode cefalometrice, manuale dar şi computerizate, s-a dovedit a fi o realã
necesitate şi utilitate în practica ortodonticã.

Decenii  la  rând,  radiografiile  de  cefalometrie  lateralã  bidimensionale  (2D)  au  fost
considerate  ca  fiind  principala  sursã de studiere a  creşterii  şi  dezvoltãrii  structurilor  cranio-
faciale,  evidenţiind  şi  diagnosticând  problemele  cu  importanţã  ortodonticã,  elaborându-se
ulterior un plan de tratament adecvat şi personalizat. Structurile cranio-faciale sunt componente
tri-dimensionale  (3D)  ce  pot  fi  cu  uşurinţã  mascate  şi  nevizualizate  pe  imaginile  2D,
obţinându-se astfel o serie de limitãri informaţionale. 

Concomitent cu dezvoltarea disciplinei de ortodonţie şi a celei de imagisticã medicalã au
avut loc şi progrese ale tehnologiei informatice; prin coroborarea tuturor progreselor obţinute au
apãrut  astfel  programe  cefalometrice  computerizate  specializate  în  domeniul  ortodonţiei,
creditate cu un grad de acurateţe similar cu metodele manuale de interpretare; realul avantaj
prezentat de aceste programe este constituit de economia de timp.

Introducerea radiografiei digitale directe şi indirecte, iar mult mai recent a CBCT-ului şi a
programelor de cefalometrie computerizatã 3D, au permis specialiştilor radiologi şi ortodonţi sã
studieze şi sã analizeze structurile cranio-faciale în toate cele 3 aspecte spaţiale, cu o precizie
mult crescutã. Astfel, utilizarea imaginilor de CBCT împreunã cu programele specializate permit
obtinerea  de  reprezentaţii  3D corecte,  fãrã  distorsiuni  sau  modificãri  ale  structurilor  cranio-
faciale, asigurând un bagaj de informaţii cu valoare diagnosticã; mai mult, imaginile CBCT au
avantajul de a fi îmbunãtãţite, având o calitate mult superioarã. 

Utilitatea  CBCT-ului  în  ortodnţie  nu  a  fost  aceea  de  a  înlocui  îmaginile  dentare
convenţionale, ci mai degrabã a fost aceea de a fi utilizat pentru diagnostice specifice, complexe
ce prezintã un grad de dificultate crescut. Astfel, CBCT-ul este util în analiza anomaliilor cranio-
faciale  şi/sau  a  evaluãrii  creşterii  şi  dezvoltãrii  masivului  facial,  în  identificarea  eroziunilor
prezente la nivelul corticalei condiliene apreciindu-se afecţiunile ATM-ului, însã utilitatea cea
mai comunã a CBCT-ului este aceea de a permite ortodonţilor sã vizualizeze cu o precizie de
100% poziţia unui dinte supranumerar şi a unui dinte inclus. Obţinerea exactã a angulaţiei unui
dinte inclus, precum şi mãsurãtorile obţinute în raport cu dinţii vecini, permit specialiştilor sã
evalueze şi sã aleagã o forţã exactã de deplasare a dintelui, astfel încât sã minimalizeze resorbţia
radicularã.

În teza de faţã, partea generală a lucrării etalează informaţii cu privire la metodele clasice
de  prelucrare  a  teleradiografiei,  astfel  fiind  conturate  elementele  de  noutate  aduse  de către
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fiecare  analiză.  De asemenea a  fost  efectuată  o  sinteză  privind  cele  mai  utilizate  programe
informatice de cefalometrie 2D si 3D, fiind subliniate elementele ce le diferenţiază, evidenţiind
astfel  progresul  marcat  în  practica  medicală.  Ultimul  capitol  al  parţii  generale  prezintă
aplicaţiile  de  bază  ale  Tomografiei  Computerizate  cu  Fsdcicul  Conic  (CBCT) în  domeniul
ortodonţie şi chirurgiei ortognată. 

Evaluările tomografiei computerizate (CT) şi imaginileor de  rezonanţă magnetică  (RMN)
au  fost utilizate de-a lungul a mulţi ani, însã din cauza preţurilor ridicate (1,2), a dozei mari de
radiaţii, (3,4), a spaţiului mare pe care îl ocupă, (1,2) şi a nivelului ridicat de specializare cerut în
interpretare,  au  fost  păstrate  la  un  nivel  minim  de  utilizare.  Cu  toate  acestea,  odată  cu
introducerea tehnologiei numită Tomografiei Computerizate cu Fascicul Conic (CBCT), astfel
de impedimente ale imaginilor CT au fost mult diminuate. Cu mai mult de 43 de sisteme diferite
de sisteme CBCT acum disponibile pe piaţa mondială, de la peste  20 de companii comerciale,
radiografia 3D pare că devine mai comună în practica dentară, demonstrând o acurateţe mult mai
crescută decât radiografia 2D, un domeniu mai larg de aplicaţii (2,9,10), doze de radiaţii mai
mici (5,6,7,8) şi costuri mai reduse (1). 

Cele mai utilizate sisteme de obţinere a imaginii CBCT sunt  3D Accuitomo (J. Morita,
Kyoto, Japonia), CB MercuRay (Hitachi Medical Corporation, Osaka, Japonia), iCAT (Imaging
Sciences International,  Hatfield,  PA),  Galileos (Sirona Dental Systems LLC, Charlotte,  NC),
New-Tom 3G (QR srl,  Verona, Italia), Scanora 3D (SOREDEX, Milwaukee, WI), and Kodak
9500 (Kodak Dental Systems, Rochester, NY).

Cu certitudine, sistemele CBCT oferă dovezi clare că reprezintă un instrument inestimabil
de diangosticare în domeniul ortodontic. Imaginile 3D facilitează o examinare cuprinzătoare a
structurilor maxilo-faciale prin intermediul a două metode diferite de examinare: prima permite
ca ţesutul aflat  sub observaţie sã fie examinat prin porţiuni secţionate progresiv într-un plan
orientativ, în timp ce al doilea produce reconstituiri 3D capabile a fi manipulate în orice direcţie,
facilitând şi scurtând astfel metoda de examinare. Modelul de reconstituire multiplanară, MPR,
face  posibilă  pentru  examinator  să  evalueze  simultan  secţiunile  transversale  şi  imaginile
reconstituite tridimensional.

Frecvent,  densitatea  tomografiei  computerizate  este  exprimată  sub  forma  Unităţilor
Hounsfield sau Cifrelor TC. Din interpretările intensităţii de radiaţie obţinute în urma procesului
de scanare pot fi calculate valorile densităţii sau atenuării ţesutului observat (11). Hounsfield a
descris la început Unitatea Hounsfield (UH) ca fiind o valoare de absorbţie. El a construit o
scară de masură pentru a demonstra precizia cu care valorile de absorbţie puteau fi estimate pe o
imagine vizuală. Pentru sistemul pe care l-a descris, (12) scara varia de la aer (-1000) în partea
de jos a scării până la os (1000) în partea de sus a scării, unde fiecare număr reprezintă o nuanţă
diferită de gri în cadrul spectrului. Variaţia de tonuri între negru şi alb văzute într-o imagine
poate fi limitată într-o fereastră mare sau mică în cadrul scării, care poate fi apoi ridicată sau
coborâtă,  depinzând  de  valoarea  de  absorbţie  a  materialului  de  interes  (12).  În  final,
examinatorul trebuie să fie capabil să decidă ce nivel al ferestrei şi ce lăţime va reprezenta în cel
mai precis mod adevărul anatomic al ţesutului observat.

Avantajul  principal  al  utilizării  CBCT este  acela  că  clinicianul  poate  obţine  date  mai
precise dintr-o singură scanare cu o doză de expunere la radiaţii mai scăzută (13).

Scopul  lucrării  prezente  este  axat  pe  două  direcţii;  prima,  de  a  investiga  beneficiul
utilizării sistemului CBCT în domeniul ortodonţiei ca  şi examen imagistic, doi, de a compara
precizia  diferitelor  tipuri  de  programe  cefalometrice  2D  şi  3D,  realizate  pentru  măsurători
lineare şi unghiulare cât şi pentru măsurători ale spaţiului aeric. 
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5.1 INTRODUCERE 
         

Dupã introducerea cefalometriei computerizate în 1931 de cãtre Broadbent şi Hoffrat (8,
9), metoda a luat amploare, devenind astãzi esenţialã în practica ortodonticã prin îmbunãtãţirea
diagnosticului, a planului de tratament (101), evaluării rezultatelor obţinute la pacienţii trataţi
ortodontic, analizei anomaliilor dento-maxilofaciale, modificãrilor de creştere sau cele obţinute
prin tratamente ortodontice (102), şi pentru îmbunãtãţirea evoluţiei chirurgiei ortognate.

Standardizarea metodelor de analizã cefalometricã a fãcut posibilã utilizarea acesteia ca
instrument de diagnostic în evaluarea datelor antropometrice (103).

Densitatea  şi  rezoluţia  imaginilor  radiografice,  complexitatea  anatomicã,  suprapunerea
structurilor dure cu cele moi, experienţa clinicienilor în identificarea punctelor craniometrice se
numãrã printre  factorii  cei  mai  importanţi  ce  pot  influenţa  identificarea  reperelor  anatomice
(104).

Analiza cefalometricã realizatã prin metoda clasicã, efectuatã manual, este consumatoare
de timp, iar mãsurãtorile cefalometrice lineare şi angulare pot fi supuse şi conduse erorilor (105).

Odatã  cu  dezvoltarea  şi  inovarea  domeniului  informatic,  asistarea  computerizatã  în
analizele cefalometrice a câştigat în popularitate, mulţi autori accentuând ideea cã mãsurãtorile
lineare şi angulare obţinute astfel sunt mult mai precise şi de o calitate crescutã, atunci când sunt
comparate cu cele obţinute prin cefalometria tradiţionalã manualã (106). Mai mult, un beneficiu
major al activitãţii medicului ortodont este acela cã cefalometria computerizatã are capacitatea
de a reduce timpul propriu-zis de efectuare şi derulare a unei astfel de analize; astfel, imediat
dupã obţinerea imaginii,  aceasta poate fi  transferatã într-un program special conceput pentru
identificarea digitalã a punctelor anatomice şi ulterior pentru interpretarea analizei cefalometrice
(105, 106, 107).

În studiul de faţã au fost folosite trei programe diferite de cefalometrie computerizatã 2D :
Planmeca Romexis® (Romexis  3.2.0.,  Helsinki,  Finland),  Orthalis  (France) şi  AxCeph (A.C
2.3.0.74, Ljubljana, Slovenia). În toate cele trei programe, unghiurile şi distanţele sunt calculate
automat  de  cãtre  software,  eliminând  astfel  posibilitatea  apariţiei  erorilor  prin  desenarea  şi
trasarea manualã a acestora. În plus, un alt avantaj este acela cã imaginea radiograficã poate fi
manipulatã,  apelându-se  la  posibilitãţile  de  îmbunãtãţire  a  imaginii  (contrast,  luminozitate,
zoom, inversarea culorilor) dacã identificarea unui reper ridicã probleme (108).

Scopul şi obiectivele urmãrite prin acest studiu retrospectiv este de a investiga şi evalua
aportul a trei programe de cefalometrie computerizatã, prin prisma investigãrii comparative a
repetabilitãţii  datelor obţinute cu ajutorul a douã metode de analizã cefalometricã, Steiner şi
Tweed.

5.2 MATERIALE ŞI METODE

În  vederea  efectuãrii  studiului  prezent,  au  fost  selectate  39  de  teleradiografii  iniţiale,
imagini obţinute cu acelaşi aparat  Planmeca ProMax3D Mid (Planmeca, Helsinki, Finland). 
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Lotul studiat  a fost  format din 11 subiecţi  de sex masculin şi  28 subiecţi  sunt de sex
feminin, cu vârste cuprinse între 7 şi 33 de ani. Selectarea imaginilor radiografice s-a realizat
randomizat din totalul pacienţilor care s-au prezentat la clinica de explorare imagisticã.

Criteriile de  includere  stabilite  pentru  acest  grup  de radiografii analizate au fost: filmul
cefalometric de o calitate bunã, permiţând astfel identificarea punctelor craniometrice şi lipsa de
dinţi neerpuţi sau parţial erupţi ce ar putea împiedica identificarea reperelor anatomice.

Criteriile de excludere stabilite pentru acest grup de radiografii analizate au fost: tratament
ortodontic în antecedente, lipsa molarului prim mandibular sau a incisivilor centrali superiori şi
inferiori, anomalii precum despicãturi labio-palatine şi prezenţa asimetriilor faciale severe.

Pentru realizarea imaginilor de teleradiografie lateralã, toţi pacienţii au fost poziţionaţi în
cefalostat  într-o  poziţie  naturalã  (natural  position  –  NHP),  având  planul  medio-sagital
perpendicular pe traiectoria razelor X, iar planul lui Frankfurt paralel cu podeaua; în continuare,
pacienţii au fost rugaţi sa îşi plaseze dinţii în poziţia de intercuspidare maximã prin realizarea
unei înghiţituri, iar buzele unite într-o poziţie de repaus. Ulterior, radiografiile obţinute au fost
stocate într-o baza de date computerizatã, urmând a fi importate în programele cefalometrice
specializate:  Planmeca  Romexis®  (Romexis  3.2.0.,  Helsinki,  Finland),  Orthalis  (France)  şi
AxCeph (A.C 2.3.0.74, Ljubljana, Slovenia). Înaintea trasãrii punctelor cefalometrice, imaginile
au fost  calibrate cu scopul de a minimaliza orice distorsiune iniţiatã de program. Calibrarea
radiografiilor s-a realizat prin trasarea a douã puncte pe rigla radiograficã. Dupã îndeplinirea
acestei condiţii, pentru fiecare program în parte s-a realizat identificarea reperelor craniometrice
utilizând un mouse de calculator. Atunci când clinicianul se confruntã cu dificultatea identificãrii
unui  anumit  punct  anatomic,  acesta  putând recurge  la  ajustãri  ale  imaginilor  precum,
luminozitate, contrast sau magnificaţie.

Pasul urmãtor este acela în care programul de analizã cefalometricã calculeazã în mod
automat  toate  mãsurãtorile  generate  de punctele  craniometrice alese,  efectuându-se astfel  de
cãtre oricare din cele trei programe utilizate în acest studiu un raport aferent fiecãrei analize în
parte.

Au fost cumulate un numãr de 24 de mãsurãtori cefalometrice, 13 unghiulare şi 11 lineare,
mãsurãtori frecvent utilizate în analiza relaţiilor dento-faciale. Toţi parametrii au fost înregistraţi
pentru fiecare radiografie în parte. Cu scopul reducerii oboselii clinicianului şi obţinerii de erori,
pe parcursul unei zile nu s-au efectuat mai mult de 10 radiografii. 

Pentru a se putea evalua repetabilitatea, imaginile de teleradiografie computerizatã au fost
reinterpretate de cãtre acelaşi autor, la un interval de douã sãptãmâni, pentru fiecare software în
parte.

Mãsurãtorile utilizate în studiu sunt prezentate în Tabelul 5.1, acestea fiind împãrţite în
parametrii scheletali (în numãr de 12), dentoalveolari (în numãr de 9) şi de ţesut moale (prezenţi
în numãr de 3) (Figura 5.1 şi 5.2).

Tabel 5.1 Mãsurãtorile cefalometrice utilizate în studiu.

Parametrii scheletali Parametrii dento-alveolari Parametrii ţesutului moale
1 - SNA 13 – 1u – NA  (mm) 22 – Upper lip thickness
2 – SNB 14 – 1l – NB (mm) 23 – Total chin thickness
3 – ANB 15 – AO-BO 24 – Z-Angle
4 – Occlusal plane 16 – Interincisal angle
5 – SN – GoGn 17 – Holdaway  Ratio (PO AND I TO NB)

(mm)
6 – Anterior facial height (AFH) 18 – Incisor-mandibular plane angle
7 – Posterior facial Height (PFH) 19 – Frankfort-mandibular incisor angle

(U1 to SN)
8 – S – L (mm) 20 – Max1-NA (angle incisive superior)
9 – S -E (mm), 21 – Mand -NB (angle incisive inferior)
10 – Frankfort-mandibular plane angle
11 – SND  angle

12 – Pog -NB (mm)
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         Fig. 5.1 Mãsurãtori angulare utilizate  în studiu                  Fig. 5.2 Mãsurãtori liniare utilizate în studiu
                             (imagine din arhiva personală).                                         (imagine din arhiva personală).
                                                             

Toate analizele au fost raportate metodei Steiner (Figura 5.3, 5.4) şi Tweed (Figura 5.5,
5.6).

     

Fig. 5.3 Analiza Steiner                   Fig. 5.4 Analiza Tweed

(Reprezentare analiticã prin utilizarea programelor AX Ceph şi Romexis Planmeca – imagini din arhiva personală).

5.2.1  ANALIZA STATISTICǍ

Scopul studiului statistic a fost de extragere a informaţiilor din seturi de date, subgrupuri
ale populaţiilor de studiu. Analiza exhaustivă poate fi improprie în majoritatea situaţiilor (numai
dacă ne gândim la costurile implicate şi timpul alocat). Apare problema creării de ipoteze şi
verificarea lor pe baza eşantioanelor de lucru prin aplicarea testelor statistice. O metodă simplă
de comparare se rezumă la verificarea egalităţii mediilor sau frecvenţelor datelor din loturile
studiate. Evident o măsură punctiformă a unui indicator nu are valoare de încredere decât în
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cazul  studiului  întregii  populaţii.  Astfel  acceptăm să  lucrăm cu  erori  al  căror  efect  îl  vom
controla probabilistic.

      
Fig. 5.5 Analiza Steiner                                                         Fig. 5.6 Analiza Tweed

(Reprezentare analiticã prin utilizarea programului Orthalis - imagini din arhiva personală).

În  aplicarea  testelor  statistice  se  pot  face  două  tipuri  de  erori:  1  -  eroarea  de  tip  a,
neacceptarea unei ipoteze adevărate, 2 - eroarea de tip b , acceptarea unei ipoteze false. Pentru
minimizarea celor două erori, trebuie îndeplinite condiţii contradictorii şi astfel un compromis
trebuie acceptat.  De obicei  teoria  se  aplică în  scopul  micşorării  erorii  de tip  1,  care devine
decidentă. Luarea deciziei este influenţată în mod clar şi de volumul eşantionului, care cu cât va
fi mai mare cu atât ne va da informaţie mai consistentă. În fapt, pentru o populaţie cu parametri
cunoscuţi  se  poate  determina  volumul  eşantionului  necesar  pentru  o  anumită  precizie  de
estimare. Sunt situaţii practice în care volumul eşantionului este dictat de alţi factori şi datele
culese trebuie utilizate pentru caracterizarea întregii populaţii. Este normal ca dintr-un număr
mic de date să obţinem informaţie cu plajă de variaţie mare, ceea ce poate duce la creşterea
erorii de decizie. Totuşi o apropiere evidentă de valoarea de prag de 5% (spre exemplu 6%)
poate sugera o posibilă diferenţă semnificativă conturată (dar nu concluzivă). Sigur în situaţia în
care pragul de semnificaţie calculat se apropie de 10% nu vom accepta existenţa unei diferenţe
semnificative.

Trebuie  menţionat  că  prin  testele  statistice  se  evidenţiază  caracteristica  ce  este  „des”
întâlnită  în  cadrul  experimentului,  aceasta  nu înseamnă că nu vom întâlni  şi  contrarul  celor
spuse, ceea ce de fapt reprezintă cazurile extreme (excepţii). 

Datele introduse reprezintă variabile de 2 tipuri: numerice (cantitative) respectiv atributive
(categoriale). Introducerea datelor s-a făcut folosind algoritmi de codare specifici tipurilor de
variabile existente, pentru facilitarea analizei statistice (+/- pentru forme bivalente; 1, 2, 3 pentru
scară ordinală; sau valori numerice efective). 

Prin variabilă se înţelege valoarea însuşirii cantitative sau calitative ale caracteristicilor
unităţilor  statistice.  Cu  ajutorul  variabilelor  se  evidenţiază  modificarea  caracteristicilor,
posibilitatea  de  a  apărea  în  cadrul  unor  limite,  prin  mai  multe  valori  sau  însuşiri  concrete.
Variabilele în general pot reprezenta fie măsurători (variabilele continue) sau informaţie despre
anumite caracteristici (variabile categoriale). 

În  cadrul  statisticii  descriptive  am calculat  valorile  indicatorilor  de  localizare  (medie,
mediană, mod), de împrăştiere (dispersie, amplitudine), în cadrul analizei statistice am aplicat
teste de tip 2 pentru compararea proporţiilor (frecvenţelor). Astfel s-a permis evidenţierea unor
asocieri, relaţii şi interdependenţe între variabile.
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Sunt mai multe metode de a detecta asocierea dintre 2 variabile categoriale iar una dintre
acestea (şi cea mai folosită) este analiza folosind statistica chi pătrat (chi square).  

Acesta  ne  permite  respingerea  ipotezei  nule  (cele  2  variabile  sunt  independente)  şi
afirmarea faptului că există o legătură între cele 2 variabile fără însă a putea spune nimic despre
sensul acestei asocieri. Acest test calculează o frecvenţă teoretica (ft) care este acea frecvenţă pe
care ne-am aştepta să o obţinem dacă nu ar fi nici  o legătură între cele două variabile şi  o
compară cu frecvenţa reală (fr) în cadrul lotului (2=(ft-fr)2/fe

2). Valoarea lui Chi pătrat şi nivelul
lui  de  semnificaţie  (p)  depind  de  numărul  total  de  observaţii.  Putem considera  că  există  o
asociere între variabilele testate numai atunci când nivelul de semnificaţie calculat p este mai
mic decât nivelul acceptat, p<0.05 (eroarea acceptată este pentru mai puţin de 5% din cazuri).

Pentru  variabilele  categoriale  binare  existenţa  asocierii  se  poate  verifica  prin  crearea
tabelului de contingenţă, ce ajută la determinarea unei măsuri a puterii corelaţiei sub forma lui
Chi pătrat. Pentru a-l calcula pe acesta datele trebuie să fie introduse într-un tabel două rânduri
două coloane în care clasele se exclud reciproc (sunt complementare).

Oij,  reprezintă  numărul  de  observaţii  din  cadrul  experimentului  realizat  (frecvenţă
absolută).

Evident tabelul poate fi generalizat pentru m populaţii respectiv n clase, programele de
statistică conţinând testele generale de calcul.

Ca  formă  descriptivă  am  verificat  pentru  vârstă  normalitatea  datelor.  Aceasta  a  fost
realizată folosind testul Kolmogorov-Smirnov. În general variabilele de tip medical prezintă acest
tip de distribuţie Gauss-Laplace. Verificarea are ca scop extragerea de trăsături ce pot caracteriza
populaţia studiată. Prezenţa formelor multimodale poate fi explicată prin existenţa mai multor
subpopulaţii.

Trebuie  menţionat  faptul  că  nivelul  de  semnificaţie  este  standard  de  0,05  dar  valori
cuprinse  în  intervalul  0,05-0,10  deci  pe  banda  de  interpretare  pot  sugera  posibile  diferenţe
semnificative (statistica indicând mărirea volumului datelor de lucru şi reluarea calculului).

Având la bază o metodă adecvată cunoaşterii proceselor ce se desfăşoară aleatoriu, teoria
probabilităţilor, statistica medicală reuşeşte să descifreze cu o eroare cunoscută şi acceptabilă –
corelaţia  multiplă  dintre  fenomenele  studiate  şi  factorii  determinanţi,  în  vederea  stabilirii
principalelor  tendinţe  ale  acestora.  În  acest  scop  sunt  utilizate  programe  dedicate  pentru
prelucrarea statistică a datelor, rezultatele obţinute ducând la concluzii clare asupra fenomenelor
studiate.

Metoda comparării aceluiaşi fenomen între diferite categorii de pacienţi (diferenţiaţi după
anumite criterii, de exemplu: grupe de vârstă, diagnostic, etc.) constituie un aspect deosebit de
important  în  cunoaşterea fenomenelor.  Metoda constă  în  studiul  corelativ  al  fenomenelor  cu
factorii cunoscuţi sau presupuşi a fi cauza principală de risc în ivirea unor probleme medicale
analizate.

În acest  studiu au fost  utilizate  o serie  de metode matematice implementate  în  soft-ul
utilizat  pentru  prelucrarea  datelor  (SPSS  20.0),  metode  ce  caracterizează  valorile  medii
„normale” ale fenomenelor studiate, sau dispersia şi eroarea medie faţă de aceste valori, metode
de previziune (prognoză) etc.

Alegerea  metodelor  de  cercetare  depinde  de  natura  fenomenului  studiat,  de  frecvenţa,
dinamica şi structura acestuia.

Indicatorii statistici calculaţi în cadrul studiului au posibilitatea de generalizare, facilitând
interpretarea comparativă,  corelativă a diferitelor  subgrupe ale  lotului  cercetat,  ridicând deci
posibilitatea sintezei de la caracteristicile individuale la cele de grup şi de la cele de grup la
întregul eşantion.

Prin variantă sau variabilă se înţelege valoarea însuşirii concrete, cantitative, numerice,
sau  calitative  ale  caracteristicilor  de  grupare.  Cu  ajutorul  variantelor  se  poate  evidenţia
„variabilitatea” caracteristicilor, posibilitatea de a se manifesta, ivi în cadrul unor limite prin mai
multe  valori,  sau  însuşiri  concrete.  Fiecărui  subiect  „individ  statistic”  dintr-o  colectivitate
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cercetată şi  fiecărei caracteristici  de grupare îi  corespunde o variantă  de grupare,  o anumită
valoare, nivel de însuşire calitativă.

Varianţa se poate exprima prin valori absolute, relative, fracţii sau însuşiri.
Grupând datele în clase, se remarcă asimilarea tuturor valorilor unei clase la o valoare

unică,  aceea  a  punctului  median  (în  acest  mod  se  face  reducerea  la  cazul  unei  variabile
discontinue).

Efectivul unei valori (sau al unei clase) reprezintă frecvenţa sa absolută, adică numărul de
apariţii ale acestei valori (sau al acestei clase) în ansamblul distribuit.

Frecvenţa relativă se obţine raportând frecvenţa absolută  la numărul de indivizi. Suma
frecvenţelor relative va fi egală cu 1, ceea ce reprezintă mulţimea, adică 100 procente, sau 100
cazuri ale distribuţiei.

Frecvenţa cumulată reprezintă numărul de indivizi cumulaţi până la o anumită valoare a
variabilei de studiu; poate fi absolută şi relativă.

Plecând de la  valoarea  cea  mai  mică  (prima din  ordinea  tabelului)  se  adună succesiv
frecvenţele fiecărei valori (sau clase); prin urmare, pentru fiecare valoare se consideră nu numai
frecvenţa sa proprie, ci suma acestei frecvenţe cu a tuturor valorilor inferioare. În acest mod se
obţine o distribuţie de frecvenţe numite cumulate.

Cu  ajutorul  indicatorilor  statistici  se  poate  efectua  analiza  cantitativă  care  să  permită
evaluări şi comparaţii din punct de vedere a localizării şi a împrăştierii datelor. 

Aceştia exprimă numeric pe baza valorilor de studiu, fie localizarea, fie variaţia datelor.
Indicatorii de corelaţie şi regresie servesc la exprimarea legăturilor funcţionale, cauzale

între două sau mai multe caracteristici ale unui fenomen  sau colectivităţi.
Valorile medii sunt indicatori ai însuşirii calitative esenţiale ale fenomenelor colectivităţii

studiate, măsura tendinţei centrale a repartiţiilor de frecvenţe ale variabilei.
De interes deosebit este cunoaşterea comparativă a fenomenelor studiate faţă de un etalon,

valoarea  medie.  Fără  cunoaşterea  valorii  medii,  comparaţia  nu  este  posibilă  decât  în  mod
imperfect: comparaţia dintre două sau mai multe fenomene pentru a constata diferenţa dintre ele,
neputând conclude dacă aceste fenomene sunt sau nu apropiate de o valoare etalon.

Valoare  medie  are  aceleaşi  dimensiuni  concrete  cu  ale  variabilei  a  cărei  repartiţie  de
frecvenţă o caracterizează (sintetizează).

După Yule şi Kendall condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o medie ar fi:
 să fie definită în mod precis;
 să fie expresia, sinteza tuturor observaţiilor efectuate;
 să posede proprietăţi simple, evidente, clare;
 să nu fie afectată prea mult de fluctuaţiile de selecţie.

Valorile medii pot fi exprimate prin cifre absolute sau prin indici. De exemplu, în cazul
cunoaşterii tensiunii arteriale sistolice sau diastolice la un grup de populaţie, valorile medii se
exprimă prin cifre absolute (mmHg, cm, Kg). În cazul mortalităţii sau morbidităţii generale sau
specifice pe vârste sau sexe, cauze de boală, valorile medii se exprimă prin cifre relative (la 100
sau 1000 cazuri). 

Mediana este valoarea medie care se utilizează în serii mari de valori, cu nivele apropiate,
deci colectivităţi omogene. Mediana împarte seria de valori în două jumătăţi egale. Mediana nu
ţine  seama  de  toate  mărimile  pe  care  le  iau  valorile  variantei  respective  în  repartiţiile  de
frecvenţă şi nu se pretează la calcule algebrice, aceasta fiind mai puţin influenţată de valorile
extreme decât media şi este mai stabilă şi la fluctuaţiile de selecţie.

Modul, modulul sau dominanta este o valoare medie corespunzătoare frecvenţei maxime a
unei serii de distribuţie. Calculul este simplu, luând valoarea cu frecvenţa maximă drept valoare
medie.

Quartilele reprezintă valoarea pentru care frecvenţele relative cumulate ating 25%, 50%
(mediana) respectiv 75%. Altfel spus, 25% dintre subiecţi au vârsta până în 54 ani.  Intervalul
intercuartilic. Cuartilele împart datele în patru clase de frecvenţe egale cu 25%. Sunt necesare 3
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valori Q1, Q2, Q3 care reprezintă cuartilele.
Eroarea standard ajută la determinarea intervalului de variaţie a mediei pentru o anumită

încredere (95%).
Deviaţia standard arată cât de depărtate sunt datele în jurul valorii medii.
Eroarea mediei aritmetice. Media aritmetică calculată de noi nu reprezintă, de cele mai

multe  ori,  decât  o  medie  empirică  şi  nu  una  absolută,  deoarece  noi  nu  cercetăm totalitatea
colectivităţii, ci doar un eşantion, o parte mai mare sau mai mică din total. Din aceste motive s-
ar putea ca eşantionul cercetat să nu corespundă ca structură cu colectivitatea întreagă sau dacă
alegerea a fost bine făcută, să existe totuşi unele diferenţe.

Media calculată diferă mai mult sau mai puţin de media reală, numită şi absolută, care ar fi
fost obţinută în cazul cercetării totalităţii colectivităţii. Media practică prezintă, deci o eroare
faţă de această medie absolută.

Compararea  mediilor  aritmetice  se  face  prin  teste  specifice  pentru  serii  cu  distribuţii
normale sau cu ajutorul testelor neparametrice în cazul în care distribuţia nu este normală.

Testarea statistică stă la baza deducţiei statistice. Deciziile statistice se bazează pe teoria
probabilităţilor, pe bază de eşantion estimându-se situaţia pe întreaga populaţie.

Când avem două sau mai multe eşantioane selectate în mod similar în conformitate cu
teoria  selecţiei  şi  dorim  să  testăm dacă  diferenţele  sunt  sau  nu  semnificative  (de  exemplu
rezultatele a două tipuri de tratamente pe două loturi de bolnavi) în vederea  deciziei, aplicăm o
serie de teste de semnificaţie.

Pornim  de  la  ipoteza  că  diferenţele  dintre  eşantioanele  selectate  nu  sunt  diferite
semnificativ, diferenţele datorându-se fluctuaţiei de selecţie ale aceleiaşi populaţii.

Această ipoteză o numim ipoteză nulă (H0), ipoteza alternativă (de acceptare a diferenţei
semnificative) notându-se cu H1.

Nivel (prag) de semnificaţie  este probabilitatea maximă cu cât putem risca o eroare. În
practică, un nivel de semnificaţie de 0,05 (5%) este suficient de precis, probabilitatea (nivel de
încredere) de 95% arătând că decizia este justă. În aceste cazuri afirmăm că ipoteza H0 a fost
respinsă la un nivel (prag de semnificaţie) de 0,05 deci că s-ar putea să greşim cu o probabilitate
de 0,05 (5%) şi că putem avea o încredere în decizia făcută cu o probabilitate de 95% (nivel de
încredere).

Prin extragerea a două eşantioane din aceeaşi colectivitate, mediile aritmetice ale acestora
diferă. Această diferenţă poate fi însă nesemnificativă, ceea ce poate fi demonstrat prin testul „t”
- testul ANOVA, Fisher etc.

Testul  ANOVA  de  analiza  a  varianţei  nu  se  poate  utiliza  decât  în  cazul  distribuţiilor
normale de frecvenţă (care au aceeaşi deviaţie standard). În caz contrar se utilizează cu bune
rezultate testul neparametric  Kruskal-Wallis, bazat pe analiza rangurilor “atribuite”, similar cu
testele Mann-Whitney şi utilizându-se datele tabelare ale distribuţiei 2 (chi –pătrat).

Dacă există o diferenţă semnificativă între dispersiile celor 2 seturi de date (decedaţi şi în
viaţă),  aspect  verificat  prin  testul  Bartlett,  atunci  compararea  mediilor  variabilei  de  interes
pentru cele două loturi se va face aplicând testul Kruskal-Wallis (sau Mann-Whitney/Wilcoxon).

Testul de comparare “U” Wilcoxon se utilizează pentru compararea a două rezultate atunci
când valorile comparate sunt serii de cifre relative sau numărul de elemente diferă între seriile
respective.

Testul  Mann-Whitney este  un  test  neparametric,  având  o  metodă  mai  complexă  de
comparare  a  datelor,  dând  astfel  mai  multe  informaţii  despre  repartiţiile  de  frecvenţe  a
variabilelor. Se utilizează în special în testarea diferenţei valorilor medii a două serii de valori, în
cazul în care testul «t» nu poate fi aplicat.

Există şi  alte metode denumite neparametrice,  sau teste  de rang, acestea necomparând
media aritmetică în stabilirea diferenţelor semnificative la două eşantioane selectate aleator. Ele
recurg la compararea diferenţelor valorilor mediane. Amintim ca exemple de teste neparametrice
doar testul coeficientului de contingenţă, corelaţia de rang a lui Spearman şi corelaţia de rang a
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lui Kendall.
În cadrul acestei cercetări s-a folosit pentru prelucrarea statistică a datelor programul SPSS

20.0, dedicat cercetării medicale. În cadrul studiului s-au aplicat teste specifice diverselor tipuri
de date analizate dintre care putem aminti teste de compararea valorilor medii a unui parametru
corespunzător mai multor loturi de date dintre care testul ANOVA, Scheffé, Spjotvol/Stoline, teste
specifice de corelaţie pentru variabile cantitative cât şi pentru variabile calitative dintre care
putem menţiona Pearson, CHI – pătrat (2),  Mantel-Haenszel, Fisher, Spearman, Kendall tau,
Gamma.

În urma aplicării acestor teste s-au luat în discuţie principalii parametrii de interes  iar în
funcţie de valorile acestora s-au stabilit concluziile. Astfel p parametrul de referinţă calculat în
cadrul  testelor  reprezintă  nivelul  de  semnificaţie  al  testului,  care  s-a  comparat  cu  p=0,05
corespunzător unei încrederi de 95%, acesta având valori semnificative pentru pcalculat<0,05.

Teste neparametrice. Testul χ2 (chi pătrat)
Testul χ2 este un test neparametric utilizat pentru deducţiile statistice, în cazul a două sau

mai multe eşantioane extrase aleator dintr-o populaţie şi care au o repartiţie de frecvenţe diferită
între ele. 

Statistica (2) poate fi calculată aplicând diverse formule (Mc Nemar, Mantel-Haenszel,
Yates) având în acest caz în vedere valorile frecvenţelor.

Pentru df=1 (grad de libertate) şi a unei încrederi de 95% avem Chi – pătrat 2=3.84. Dacă
valoarea calculată este mai mare decât această valoare înseamnă că există asociere şi expunerea
are influenţă asupra maladiei studiate.

Gradul  de  relaţie,  asociere  sau  de  dependenţă  din  tabelele  de  contingenţă  este  dat  de
coeficientul de contingenţă, bazat pe testul  2  . Mărimea coeficientului nu poate fi mai mare
decât  1  şi  cu  cât  coeficientul  de  corelaţie  este  mai  apropiat  de  1  intensitatea  gradului  de
dependenţă se apropie de valoarea maximă.

Când  vrem  să  cunoaştem  dacă  există  vreo  legătură  de  dependenţă  între  seriile  de
variabilitate a două sau mai multe fenomene, recurgem la calculul corelaţiilor.

Coeficientul de corelaţie (Pearson)  r reprezintă o măsură a puterii legăturii dintre două,
sau mai multe variabile. Acesta variază între -1 şi +1. O valoare pozitivă indică o variaţie direct
proporţională, iar o valoare negativă indică o dependenţă invers proporţională. Pentru valori ale
lui r apropiate de 0 variabilele pot fi considerate independente, considerându-se nesemnificativ
pentru  valori  r   [-0,3  0,3].  Sensul  regresiei  şi  al  corelaţiei  constă  în  determinarea tipului
legăturii cât şi formula matematică de dependenţă între variabilele de interes.

Valoarea  lui  r2 indica  procentul  cu  care  variabila  independentă  afectează  variabila
dependentă. Legătura dintre două variabile aleatorii în care una dintre ele variază constant, iar
cealaltă variază aleatoriu a fost descrisă de forma liniară a dreptei de regresie. Dacă panta dreptei
de  regresie  este  pozitivă  atunci  dependenţa  între  cele  două  variabile  aleatoare  este  direct
proporţională. Astfel, o creştere a unei variabile duce la o creştere a celei de a doua variabile.
Dacă  valoarea  pantei  dreptei  de  regresie  este  negativă  atunci  dependenţa  între  cele  două
variabile este invers proporţională. Când nu există dependenţă între cele două variabile panta
dreptei este 0.

Obiectivul acestui studiu a fost de a determina, evalua si compara acurateţea şi fiabilitatea
măsurătorilor  liniare  şi  angulare,  pe imagini  de cefalometrie  convenţională,  imagini obţinute
utilizând  trei  programe  diferite  de  realizare  a  cefalometriilor  digitale  directe  2D  [Orthalis
(France),  Planmeca  Romexis®  (Romexis  3.2.0.,  Helsinki,  Finland),  AxCeph  (A.C  2.3.0.74,
Ljubljana, Slovenia)].

Studiul a urmărit comparaţia măsurătorilor liniare şi angulare, pe imagini de cefalometrie
convenţională repetate pe acelaşi grup de pacienţi, cercetarea având la bază  analiza multivariată
a varianţei (ANOVA).

Condiţii necesare pentru aplicarea ANOVA:
(1)  Eşantionul a fost selectat aleator din populaţie, iar dacă acest lucru nu este posibil se
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recomandă  ca  măsură  compensatorie  distribuirea  aleatoare  a  subiecţilor  în  grupele
experimentale. 
(2)  Variabila  dependentă  prezintă  distribuţie  normală.  Această  condiţie  este  greu  de
îndeplinit în cazul în care grupele experimentale sunt constituite dintr-un număr mic de subiecţi.
(3)  Dispersia subiecţilor împărţiţi pe grupe experimentale să fie egală. Testul Levene este
special construit pentru a observa în ce măsură este realizată această omogenitate a dispersiei. 
(4)  Pentru ANOVA (analiza  varianţei)  pe  măsurări  repetate  apare  o  condiţie  suplimentară
denumită  condiţia  de  sfericitate. Aceasta  implică  premisa  unei  relaţii  similare  între  fiecare
pereche  de  condiţii  experimentale,  ea  fiind  o  condiţie  mai  generală  a  simetriei  complexe.
Aceasta  din urmă este  îndeplinită,  dacă dispersia  este  egală  în  toate  situaţiile  experimentale
(omogenitatea dispersiei) În practică se observă că este foarte dificil de îndeplinit dubla condiţie,
majoritatea design-urilor  ANOVA cu măsurători repetate cu mai mult de două grupe încălcând
această condiţie.

Pentru verificarea omogenităţii a fost aplicat testul Levene, iar pentru comparaţie  Tukey
Honestly  Significant  Difference  (HSD).  În  cazul  neîndeplinirii  condiţiei  de  omogenitate  a
seriilor, pentru comparaţie a fost aplicat un test neparametric specific datelor (Kruskal-Wallis
test).  Analiza a fost realizată pentru un interval de confidenţă de 95% (nivel de semnificaţie
p=0.05). Rezultatele au fost prezentate ca medie ± SD.

5.3  REZULTATE

TWEED ANALYSIS

Frankfurt-mandibular incisor angle

Tabel 5.2 Indicatorii statistici ai Frankfurt-mandibular incisor angle

Frankfurt-mandibular
incisor angle

Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS (1) 63.02 60.17 65.88 8.68 1.41 48.28 81.94
A.C. CEPH (2) 63.78 60.61 66.95 9.64 1.56 47.47 82.79
ORTHALIS (3) 64.45 61.26 67.63 9.69 1.57 47.00 83

  

Categ. Box & Whisker Plot: Frankfort-mandibular incisor angle
F(2,111) = 0.2211, p = 0.8020;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.3604, p = 0.8351
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Fig. 5.6 Indicatorii statistici ai Frankfurt-mandibular incisor angle

Valorile Frankfurt-mandibular incisor angle obţinute prin cele trei metode de evaluare nu
prezintă diferenţe semnificative ale dispersiei (varianţei), astfel se poate spune că acestea sunt
omogene (F=0.349, p=0.705, 95%CI) sau prezintă varianţe similare.

Valorile Frankfurt-mandibular incisor angle nu prezintă diferenţe semnificative (F=0.22,
p=0.801, 95%CI) în funcție de metoda de analiza cefalometrică.
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Tabel 5.3 Analiza post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii ale Frankfurt-mandibular incisor angle

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Frankfurt-mandibular incisor angle
ROMEXIS / A.C. CEPH Ax. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.933065 0.948650 0.784595

Testul  Tukey HSD confirmă, pe baza comparaţiei mediilor faptul că valorile  Frankfurt-
mandibular incisor angle obţinute prin cele trei metode nu prezintă diferenţe semnificative.

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  intragrup  dispersia
valorilor măsurate prin cele trei metode nu a prezentat diferenţe semnificative pentru Frankfurt-
mandibular incisor angle (χ2=2.15, p=0.334, 95%CI).

Epsilon reprezintă  valorile  ajustate  pentru  statistica  F  calculată  în  cadrul  testului  de
verificare a condiţiei de sfericitate, în cazul în care studiul conţine un număr mic de determinări.

Tabel 5.5 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor Frankfurt-mandibular incisor angle

Pairwise Comparisons
(I)

factor
1

(J) factor1 Mean
Difference

(I-J)

Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.761 .601 .213 -1.980 .457
3 -1.426 .733 .060 -2.911 .060

2
1 .761 .601 .213 -.457 1.980

3 -.664 .637 .304 -1.955 .627

3
1 1.426 .733 .060 -.060 2.911
2 .664 .637 .304 -.627 1.955

Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).
ROMEXIS (1), AX. CEPH (2), ORTHALIS (3)

În  cadrul  analizei  se  calculează  diferenţa  mediilor,  evaluându-se  dacă  aceste  diferenţe
determinate sunt semnificative. 

Pentru  Frankfort-mandibular incisor angle diferenţa mediilor corespunzătoare celor trei
determinări  nu a  fost  semnificativă,  valoarea nivelului  de semnificaţie  fiind mai  mare decât
pragul de semnificaţie considerat (p=0.05) pentru un interval de confidenţă de 95%.

Concordanţa  măsurătorilor a  fost  apreciată  luând  ca  referinţă  programul  de  analiză
cefalometrică  ROMEXIS, evaluarea fiind făcută pe baza coeficienţilor de corelaţie obţinuţi în
cadrul  regresiei  liniare  dintre  valorile  determinate  prin  Ax.  CEPH şi  ROMEXIS respectiv
ORTHALIS şi ROMEXIS.

Scatterplot: Frankfort-mandibular incisor angle 
ROMEXIS vs. A_C_CEPH (Casewise MD deletion)

A_C_CEPH = -.8461 + 1.0255 * ROMEXIS 

Correlation: r = 0.92345
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Scatterplot: Frankfort-mandibular incisor angle
ROMEXIS  vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 2.1870 + .98792 * ROMEXIS 

Correlation: r = 0.88471
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Fig. 5.7 Dreapta de regresie Frankfurt-mandibular incisor angle  - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b)
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Rezultatul evidenţiază o concordanţă foarte bună a valorilor Frankfurt-mandibular incisor
angle obţinute  din  programul  de  analiză  cefalometrică  A.C.  CEPH  cu  cele  determinate  de
ROMEXIS (r=0.9235). Valorile  Frankfort-mandibular incisor angle obţinute din ORTHALIS
prezintă de asemenea o concordanţă cu valorile determinate de ROMEXIS, uşor mai scăzută
(r=0.8847), însă semnificativă.

Frankfurt-mandibular plane angle

Tabel 5.6 Indicatorii statistici ai Frankfurt-mandibular plane angle

Frankfurt-mandibular plane
angle

Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 21.97 19.71 24.24 6.89 1.12 6.23 37.86
A.C. CEPH 20.82 18.90 22.73 5.81 0.94 9.70 36.24
ORTHALIS 21.84 19.68 24.01 6.58 1.07 7.00 38.00

Categ. Box & Whisker Plot: Frankfort-mandibular plane angle
 F(2,111) = 0.367, p = 0.6936;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 1.0348, p = 0.5961
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Fig. 5.8 Indicatorii statistici ai Frankfurt-mandibular plane angle.

Dispersiile valorilor obţinute din cele trei programe de analiză cefalometrică nu prezintă
diferenţe semnificative (F=0.49, p=0.6136, 95%CI), cele trei serii analizate respectă condiţia de
omogenitate (testul Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  Frankfurt-mandibular  plane  angle,  realizată  pe  baza
analizei varianţelor a demonstrat faptul că în între cele trei metode de determinare nu există
diferenţe semnificative (F=0.367, p=0.693).

Tabel 5.7 Analiza post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii
Frankfurt-mandibular plane angle

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Frankfurt-mandibular plane angle

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.714918 0.767495 0.995834

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că în toate cazurile dispersia
nu  a  prezentat  diferenţe  semnificative  pentru  valorile  Frankfurt-mandibular  plane  angle
(χ2=2.168, p=0.338, 95%CI).

Analiza  multivariată  a  varianţei  evidenţiază  faptul  că  diferenţa  mediilor  între  valorile
Frankfurt-mandibular plane angle obţinute din programul ROMEXIS şi cele din A.C. CEPH
sunt  semnificative  (Mean  Difference  =1.156,  p=0.04),  acelaşi  aspect  întâlnindu-se  şi  între
valorile A.C.CEPH şi ORTHALIS (Mean Difference =-1.026, p=0.028).
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Tabel 5.8 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor Frankfurt-mandibular plane angle.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J) Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 1.156* .543 .040 .056 2.257

3 .130 .466 .782 -.814 1.074

2
1 -1.156* .543 .040 -2.257 -.056

3 -1.026* .450 .028 -1.938 -.115

3
1 -.130 .466 .782 -1.074 .814

2 1.026* .450 .028 .115 1.938
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Rezultatul analizei  corelaţionale  evidenţiază o concordanţă bună a  valorilor  Frankfurt-
mandibular plane angle  obţinute din programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele
determinate de ROMEXIS (r=0.87).

Valorile Frankfurt-mandibular plane angle obţinute din ORTHALIS prezintă de asemenea
o concordanţă cu valorile determinate de ROMEXIS, uşor mai ridicată (r=0.91).

  

Scatterplot: Frankfort-mandibular plane angle vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH     = 4.6089 + .73759 * Frankfort-mandibular plane angle
Correlation: r = 0.87461
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Scatterplot: Frankfort-mandibular plane angle vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS= 2.7453 + .86914 * Frankfort-mandibular plane angle
Correlation: r = 0.91020
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Fig. 5.9 Dreapta de regresie Frankfurt-mandibular plane angle - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

Incisor-mandibular plane angle

Tabel 5.9 Indicatorii statistici ai Incisor-mandibular plane angle

Incisor-mandibular 
plane angle

Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 95.01 91.66 98.35 10.18 1.65 69.00 115.35
A.C. CEPH 95.40 92.01 98.79 10.30 1.67 68.80 121.45
ORTHALIS 91.26 85.34 97.18 18.02 2.92 4.00 120.00

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.98,  p=0.377,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor Incisor-mandibular plane angle, realizată pe baza analizei
varianţelor  a  demonstrat  faptul  că în  între  cele  trei  tipuri  de determinări  nu există  diferenţe
semnificative (F=1.11, p=0.332).
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Categ. Box & Whisker Plot: Incisor-mandibular plane angle
F(2,111) = 1.1124, p = 0.3324;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.8588, p = 0.6509
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Fig. 5.10 Indicatorii statistici ai Incisor-mandibular plane angle

Tabel 5.10 Analiza post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Incisor-mandibular plane angle

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.990953 0.370137 0.442612

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  dispersia  a  prezentat
diferenţe  semnificative  pentru  valorile  Incisor-mandibular  plane  angle (χ2=74.31,  p<<0.01,
95%CI), aspect ce demonstrează că în lotul de studiu dispersiile între cele trei determinări diferă
semnificativ statistic, însă nu determină diferenţe semnificative între medii.

Tabel 5.11 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - Incisor-mandibular plane angle.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1 Mean Difference
(I-J)

Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.395 .519 .452 -1.447 .657

3 3.743 2.447 .135 -1.215 8.701

2
1 .395 .519 .452 -.657 1.447

3 4.138 2.462 .101 -.852 9.127

3
1 -3.743 2.447 .135 -8.701 1.215

2 -4.138 2.462 .101 -9.127 .852
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

 

Scatterplot: Incisor-mandibular plane angle vs. AC CEPH(Casewise MD deletion)

AC CEPH     = 3.9417 + .96267 * Incisor-mandibular plane angle
Correlation: r = 0.95121
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Scatterplot: Incisor-mandibular plane angle vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS= -.7185 + .96817 * Incisor-mandibular plane angle
Correlation: r = 0.54712
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Fig. 5.11 Dreapta de regresie Incisor-mandibular plane angle - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a) / ORTHALIS(b).
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Rezultatul  evidenţiază  o concordanţă  foarte  bună a  valorilor  Incisor-mandibular  plane
angle obţinute  din  programul  de  analiză  cefalometrică  A.C.  CEPH  cu  cele  determinate  de
ROMEXIS (r=0.9512). 

Valorile Incisor-mandibular plane angle obţinute din ORTHALIS prezintă o concordanţă
moderată cu valorile determinate de ROMEXIS (r=0.5471).

SNA - TWEED ANALYSIS

Tabel 5.12 Indicatorii statistici ai SNA.

SNA Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 80.59 79.48 81.69 3.35 0.54 72.67 88.42
A.C. CEPH 80.01 78.98 81.04 3.12 0.51 74.13 86.55
ORTHALIS 78.97 77.60 80.34 4.17 0.68 61.00 86.00

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.071, p=0.931, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor SNA, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul  că  în  între  cele  trei  tipuri  de  determinări  nu  există  diferenţe  semnificative  (F=1.98,
p=0.142).

Categ. Box & Whisker Plot: SNA
 F(2,111) = 1.9853, p = 0.1422;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 3.5123, p = 0.1727
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Fig. 5.12 Indicatorii statistici ai SNA.

Tabel 5.13 Analiza post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: SNA

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.761917 0.419340 0.125512

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  dispersia  a  prezentat
diferenţe semnificative pentru valorile SNA (χ2=20.382, p=0.338, 95%CI), aspect ce a influenţat
semnificativ valorile SNA furnizate de ORTHALIS, acestea fiind semnificativ mai mici faţă de
cele măsurate de ROMEXIS (Mean Difference=1.1614, p=0.01).

Rezultatul  evidenţiază  o concordanţă  bună a  valorilor  SNA  obţinute  din  programul  de
analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.8329). Valorile  SNA
obţinute din ORTHALIS prezintă o concordanţă slabă cu valorile determinate de ROMEXIS
(r=0.5423).
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Tabel 5.14 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor – SNA.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 .577 .306 .067 -.042 1.197

3 1.614* .595 .010 .408 2.820

2
1 -.577 .306 .067 -1.197 .042

3 1.036 .608 .097 -.196 2.269

3
1 -1.614* .595 .010 -2.820 -.408

2 -1.036 .608 .097 -2.269 .196

Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Scatterplot: SNA vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH= 17.487 + .77583 * SNA
Correlation: r = 0.83289
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Scatterplot: SNA vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 24.665 + .67391 * SNA
Correlation: r = 0.54228
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Fig. 5.13 Dreapta de regresie a valorilor SNA - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

SNB - TWEED ANALYSIS

Tabel 5.15. Indicatorii statistici ai SNB.

SNB Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 77.55 76.16 78.94 4.24 0.69 69.71 87.68
A.C. CEPH 77.81 76.39 79.23 4.33 0.70 70.95 89.02
ORTHALIS 77.24 75.75 78.72 4.52 0.73 70.00 87.00

Categ. Box & Whisker Plot: SNB
 F(2,111) = 0.1644, p = 0.8486;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.4499, p = 0.7985
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Fig. 5.14 Indicatorii statistici ai SNB.
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Dispersiile  valorilor  SNB  în  cele  trei  grupe  de  determinări  nu  prezintă  diferenţe
semnificative  (F=0.49,  p=0.6136,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de
omogenitate (testul Levene).

Analiza comparativă a valorilor SNB, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul  că  în  între  cele  trei  tipuri  de  determinări  nu  există  diferenţe  semnificative  (F=0.367,
p=0.693).

Tabel 5.16 Analiza post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: SNB

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.963206 0.835005 0.948017

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că dispersia a prezentat
diferenţe semnificative pentru valorile SNB (χ2=2.168, p=0.338, 95%CI) însă nu au determinat
diferenţe semnificative între valorile medii ale SNB.

Rezultatul evidenţiază o concordanţă foarte bună a valorilor SNB obţinute din programul
de analiză cefalometrică ORTHALIS cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.9534).  Valorile
SNB  obţinute  din  A.C.  CEPH  prezintă  o  concordanţă  moderată  cu  valorile  determinate  de
ROMEXIS (r=0.8591), însă semnificativă (p<<0.01).

Tabel 5.17 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor – SNB.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.261 .369 .483 -1.009 .486

3 .312 .221 .167 -.137 .760

2
1 .261 .369 .483 -.486 1.009

3 .573 .423 .183 -.283 1.430

3
1 -.312 .221 .167 -.760 .137

2 -.573 .423 .183 -1.430 .283
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Scatterplot: SNB vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 9.7517 + .87762 * SNB
Correlation: r = 0.85908
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Scatterplot: SNB vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = -1.600 + 1.0166 * SNB
Correlation: r = 0.95341
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Fig. 5.15 Dreapta de regresie a valorilor SNB - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).
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ANB - TWEED ANALYSIS 

Tabel 5.18  Indicatorii statistici ai ANB

ANB Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 3.04 1.71 4.37 4.05 0.66 -5.23 9.16
A.C. CEPH 2.20 0.92 3.48 3.88 0.63 -7.77 9.08
ORTHALIS 1.74 0.08 3.40 5.05 0.82 -18.00 10.00

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.49, p=0.6136, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).
         Analiza comparativă a valorilor ANB, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul  că  în  între  cele  trei  tipuri  de  determinări  nu  există  diferenţe  semnificative  (F=0.367,
p=0.693).

Categ. Box & Whisker Plot: ANB
F(2,111) = 0.871, p = 0.4214;

Kruskal-Wallis-H(2,114) = 1.506, p = 0.4710
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Fig. 5.16 Indicatorii statistici ai ANB.

Tabel 5.19 Analiza post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: ANB (95%CI)

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.679902 0.888662 0.397201

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că dispersia corespunzătoare
fiecărui set de determinări a prezentat diferenţe semnificative pentru valorile  ANB (χ2=2.168,
p=0.338, 95%CI).

Tabel 5.20 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - ANB

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 .839* .246 .002 .339 1.338

3 1.302* .514 .016 .260 2.344

2
1 -.839* .246 .002 -1.338 -.339

3 .463 .542 .399 -.636 1.562

3
1 -1.302* .514 .016 -2.344 -.260

2 -.463 .542 .399 -1.562 0.64
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).
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         Media diferenţelor între cele trei determinări a fost semnificativ mai mare între ROMEXIS
şi  A.C.  CEPH (Mean Difference=0.839,  p=0.002)  şi  între  ROMEXIS şi  ORTHALIS (Mean
Difference=1.302, p=0.016).

Rezultatul evidenţiază o concordanţă foarte bună a valorilor ANB obţinute din programul
de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.9276).  Valorile
ANB obţinute din ORTHALIS prezintă o concordanţă slabă cu valorile determinate de ROMEXI
(r=0.7789), însă semnificativă.

Tabel 5.21 Coeficienţii de corelaţie pentru valorile ANB

Incisor-mandibular plane angle r – coeficient de corelaţie p (95%CI)
A.C. CEPH vs. ROMEXIS 0.9276 0.000
ORTHALIS vs. ROMEXIS 0.7789 0.000

Scatterplot: ANB vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = -.4989 + .88797 * ANB
Correlation: r = 0.92763

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

ROMEXIS
ANB

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

A
C

 C
E

P
H

95% confidence a 

Scatterplot: ANB vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = -1.211 + .97001 * ANB
Correlation: r = 0.77889
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Fig. 5.17 Dreapta de regresie ANB - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

AO-BO

Tabel 5.22 Indicatorii statistici ai AO-BO

AO-BO Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS -0.71 -2.38 0.95 5.07 0.82 -10.98 8.05
A.C. CEPH -0.91 -2.54 0.72 4.96 0.80 -13.31 7.11
ORTHALIS -0.29 -2.00 1.42 5.20 0.84 -13.00 9.00

Categ. Box & Whisker Plot: AO-BO
F(2,111) = 0.1479, p = 0.8627;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.6589, p = 0.7193
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Fig. 5.18 Indicatorii statistici ai AO-BO.
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Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.49, p=0.6136, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  AO-BO,  realizată  pe  baza  analizei  varianţelor  a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
(F=0.367, p=0.693).

Tabel 5.23 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: AO-BO

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.984799 0.855938 0.929439

 
Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că în toate cazurile dispersia

nu  a  prezentat  diferenţe  semnificative  pentru  valorile  AO-BO  (χ2=1.347,  p=0.510,  95%CI).
Media diferenţelor între cele trei determinări nu a fost semnificativă.

Tabel 5.24 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor – AO-BO

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 .195 .341 .571 -.496 .885

3 -.425 .289 .150 -1.011 .161

2
1 -.195 .341 .571 -.885 .496

3 -.620 .330 .068 -1.287 .048

3
1 .425 .289 .150 -.161 1.011

2 .620 .330 .068 -.048 1.287
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Rezultatul  evidenţiază  o  concordanţă  foarte  bună  a  valorilor  AO-BO  obţinute  din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.9125).
Valorile AO-BO obţinute din ORTHALIS prezintă de asemenea o concordanţă semnificativă cu
valorile determinate de ROMEXI (r=0.9401).

Scatterplot: AO-BO vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = -.2708 + .89266 * AO-BO
Correlation: r = 0.91249
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Scatterplot: AO-BO vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = .39889 + .96372 * AO-BO
Correlation: r = 0.94007
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Fig. 5.19 Dreapta de regresie a valorilor AO-BO - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).
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Occlusal plane

Tabel 5.25 Indicatorii statistici ai Occlusal plane.

Occlusal plane Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 8.09 6.74 9.43 4.10 0.66 0.50 18.89
A.C. CEPH 6.60 5.46 7.75 3.47 0.56 -2.32 14.08
ORTHALIS 7.18 5.81 8.56 4.18 0.68 1.00 18.00

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.39,  p=0.676,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor Occlusal plane, realizată pe baza analizei varianţelor a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
(F=1.37, p=0.257).

Categ. Box & Whisker Plot: Occlusal plane
F(2,111) = 1.3728, p = 0.2577;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 2.2483, p = 0.3249
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Figura 5.20 Indicatorii statistici ai Occlusal plane

Tabel 5.26 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Occlusal plane

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.231726 0.796954 0.577669

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  dispersia  a  prezentat
diferenţe semnificative pentru valorile Occlusal plane (χ2=7.18, p=0.028, 95%CI).

Tabel 5.27 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - Occlusal plane.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 1.482* .540 .009 .388 2.576

3 .903 .802 .268 -.722 2.528

2
1 -1.482* .540 .009 -2.576 -.388

3 -.579 .738 .438 -2.075 .917

3
1 -.903 .802 .268 -2.528 .722

2 .579 .738 .438 -.917 2.075
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).
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Media diferenţelor a prezentat o valoare semnificativă între valorile ROMEXIS şi A.C.
CEPH (Mean Difference=1.482, p=0.009),  media diferenţelor fiind semnificativ mai mică în
cazul A.C. CEPH.

Rezultatul  evidenţiază  o  concordanţă  slabă  a  valorilor  Occlusal  plane obţinute  din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.6244).
Valorile  Occlusal  plane  obţinute  din  ORTHALIS  nu  prezintă  o  concordanţă  cu  valorile
determinate de ROMEXIS (r=0.08).

Scatterplot: Occlusal plane vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 2.3286 + .52880 * Occlusal plane
Correlation: r = 0.62443
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Scatterplot: Occlusal plane vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 4.8129 + .29323 * Occlusal plane
Correlation: r = 0.28712
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Fig. 5.21 Dreapta de regresie Incisor-mandibular plane angle - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

Z-Angle

Tabel 5.28 Indicatorii statistici ai Z-Angle.

Z-Angle Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 79.14 76.54 81.74 7.90 1.28 64.13 94.26
A.C. CEPH 76.38 73.78 78.97 7.89 1.28 62.42 94.01
ORTHALIS 76.50 73.53 79.47 9.05 1.47 60.00 94.00

Categ. Box & Whisker Plot: Z-Angle
 F(2,111) = 1.3434, p = 0.2652;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 2.6745, p = 0.2626
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Fig. 5.22 Indicatorii statistici ai Z-Angle.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.523, p=0.593, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  Z-Angle,  realizată  pe  baza  analizei  varianţelor  a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
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(F=1.343, p=0.265).

Tabel 5.29 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Z-Angle

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.318596 0.997695 0.351996

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  dispersia  în  cadrul
perechilor  de  valori  ale  Z-Angle furnizate  de  cele  trei  programe  a  prezentat  diferenţe
semnificative (χ2=12.95, p=0.002, 95%CI).

Tabel 5.30 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor – Z-Angle.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 2.763* 1.079 .015 .576 4.950

3 2.638* 1.111 .023 .386 4.890

2
1 -2.763* 1.079 .015 -4.950 -.576

3 -.125 .652 .849 -1.447 1.197

3
1 -2.638* 1.111 .023 -4.890 -.386

2 .125 .652 .849 -1.197 1.447
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Media diferenţelor în cazul ROMEXIS / A.C. CEPH (Mean Difference=2.76, p=0.015), şi
în  cazul  ROMEXIS  /  ORTHALIS  (Mean  Difference=2.63,  p=0.023),  a  fost  semnificativă,
rezultând faptul că valorile Z-Angle date de ROMEXIS au fost semnificativ mai mari.

Rezultatul evidenţiază o concordanţă slabă a valorilor Z-Angle obţinute din programul de
analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.645), acelaşi aspect se
remarcă  şi  între  valorile  Z-Angle  obţinute  din  ORTHALIS,  ce  prezintă  de  asemenea  o
concordanţă slabă cu valorile determinate de ROMEXIS (r=0.68).

Scatterplot: Z-Angle vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH= 25.364 + .64459 * Z-Angle
Correlation: r = 0.64530
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Scatterplot: Z-Angle vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 14.832 + .77925 * Z-Angle
Correlation: r = 0.68093
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Fig. 5.23 Dreapta de regresie Z-Angle - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).
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Upper lip thickness

Tabel 5.31 Indicatorii statistici ai Upper lip thickness.

Upper lip thickness Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 10.42 9.67 11.18 2.30 0.37 4.15 15.09
A.C. CEPH 11.10 10.48 11.71 1.88 0.30 6.42 16.36
ORTHALIS 10.24 9.59 10.88 1.97 0.32 6.00 15.00

       
       Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=1.05,  p=0.353,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor Upper lip thickness, realizată pe baza analizei varianţelor
a demonstrat faptul că în între cele trei tipuri de determinări nu există diferenţe semnificative
(F=1.84, p=0.163).

Categ. Box & Whisker Plot: Upper lip thickness
 F(2,111) = 1.8411, p = 0.1635;

Kruskal-Wallis-H(2,114) = 4.672, p = 0.0967

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±SD 

10.42

11.10

10.24
10.42

11.10

10.24

ROMEXIS A.C. CEPH ORTHALIS
7

8

9

10

11

12

13

14

U
pp

er
 li

p 
th

ic
kn

es
s

10.42

11.10

10.24

Fig. 5.24 Indicatorii statistici ai Upper lip thickness.

Tabel 5.32 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Upper lip thickness

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.328605 0.167036 0.919140

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că dispersia nu a prezentat
diferenţe semnificative pentru valorile Upper lip thickness (χ2=23.75, p<<0.01, 95%CI).

Media diferenţelor în cazul ROMEXIS / A.C. CEPH (Mean Difference=-0.675, p=0.013),
şi în cazul A.C. CEPH / ORTHALIS (Mean Difference=0.86, p<<0.01), a fost semnificativă,
rezultând faptul că valorile Upper lip thickness date de ROMEXIS au fost semnificativ mai mici
comparativ cu cele măsurate în A.C. CEPH, iar cele măsurate înA.C. CEPH au fost semnificativ
mai mari comparativ cu cele date de ORTHALIS.

Rezultatul evidenţiază o concordanţă moderată a valorilor Upper lip thickness obţinute din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.7275). 

Valorile Upper lip thickness obţinute din ORTHALIS prezintă de asemenea o concordanţă
scăzută cu valorile determinate de ROMEXIS (r=0.6783).
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Tabel 5.33 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - Upper lip thickness.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.675* .258 .013 -1.199 -.152

3 .185 .282 .517 -.387 .756

2
1 .675* .258 .013 .152 1.199

3 .860* .132 .000 .593 1.127

3
1 -.185 .282 .517 -.756 .387

2 -.860* .132 .000 -1.127 -0.59
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Scatterplot: Upper lip thickness vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 4.9047 + .59420 * Upper lip thickness
Correlation: r = 0.72745
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Scatterplot: Upper lip thickness vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 4.1990 + .57937 * Upper lip thickness
Correlation: r = 0.67832
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Figura 5.25 Dreapta de regresie a valorilor Upper lip thickness - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a) / ORTHALIS (b).

Total chin thickness

Tabel 5.34 Indicatorii statistici ai Total chin thickness.

Total chin thickness Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 11.31 10.53 12.09 2.37 0.38 6.56 16.51
A.C. CEPH 12.41 11.77 13.05 1.94 0.31 8.11 16.35
ORTHALIS 11.58 10.78 12.38 2.42 0.39 5.00 17.00

                                       

 

Categ. Box & Whisker Plot: Total chin thickness
 F(2,111) = 2.4592, p = 0.0902;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 4.8204, p = 0.0898
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Fig. 5.26 Indicatorii statistici ai Total chin thickness.
Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative

(F=0.96,  p=0.358,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor Total chin thickness, realizată pe baza analizei varianţelor
a demonstrat faptul că în între cele trei tipuri de determinări nu există diferenţe semnificative
(F=2.45, p=0.09).

Tabel 5.35 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Total chin thickness

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.088948 0.247834 0.860478

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că dispersia între perechile
de  determinări  nu  a  prezentat  diferenţe  semnificative  pentru  valorile  Total  chin  thickness
(χ2=6.12, p=0.047, 95%CI).

Tabel 5.36. Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - Total chin thickness.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -1.101* .304 .001 -1.716 -.486

3 -.270 .436 .539 -1.154 .613

2
1 1.101* .304 .001 .486 1.716

3 .830* .410 .050 4.834E-005 1.661

3
1 .270 .436 .539 -.613 1.154

2 -.830* .410 .050 -1.661 -4.834E-005
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Media diferenţelor în cazul ROMEXIS / A.C. CEPH (Mean Difference=-1.101, p=0.001) a
fost semnificativă, rezultând faptul că valorile  Total chin thickness  date de ROMEXIS au fost
semnificativ mai mici comparativ cu cele măsurate în A.C. CEPH.
         

Scatterplot: Total chin thickness vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH   = 6.4905 + .52339 * Total chin thickness
Correlation: r = 0.63929
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Scatterplot: Total chin thickness vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTH11   = 7.2884 + .37941 * Total chin thickness
Correlation: r = 0.37097
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Fig. 5.27 Dreapta de regresie Total chin thickness - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).
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Rezultatul evidenţiază o concordanţă moderată a valorilor Total chin thickness obţinute din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.639), iar
valorile  Total chin thickness  obţinute din ORTHALIS prezintă o concordanţă slabă cu valorile
determinate de ROMEXIS (r=0.371).

Posterior facial height

Tabel 5.37 Indicatorii statistici ai Posterior facial height.

Posterior facial height Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 37.87 35.60 40.14 6.91 1.12 19.00 52.36
A.C. CEPH 38.44 36.54 40.33 5.77 0.94 25.10 49.64
ORTHALIS 36.18 34.49 37.88 5.17 0.84 25.00 45.00

Categ. Box & Whisker Plot: Posterior facial height
 F(2,111) = 1.4506, p = 0.2388;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 3.1813, p = 0.2038
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Fig. 5.28 Indicatorii statistici ai Posterior facial height.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.66,  p=0.517,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  Posterior  facial  height,  realizată  pe  baza  analizei
varianţelor  a  demonstrat  faptul  că în  între  cele  trei  tipuri  de determinări  nu există  diferenţe
semnificative (F=1.45, p=0.238).

Tabel 5.38 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Posterior facial height

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.911131 0.234555 0.440606

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că dispersia între perechile
de  determinări  a  prezentat  diferenţe  semnificative  pentru  valorile  Posterior  facial  height
(χ2=34.92, p<<0.01, 95%CI).

Media diferenţelor în cazul determinărilor A.C. CEPH comparativ cu ORTHALIS (Mean
Difference=2.25,  p<<0.01)  a  fost  semnificativă,  rezultând faptul  că valorile  Posterior  facial
height  date  de  A.C.  CEPH  au  fost  semnificativ  mai  mari  comparativ  cu  cele  măsurate  în
ORTHALIS.
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Tabel 5.39 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - Posterior facial height.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.566 .936 .549 -2.462 1.331

3 1.686 .979 .093 -.298 3.669

2
1 .566 .936 .549 -1.331 2.462

3 2.251* .377 .000 1.488 3.014

3
1 -1.686 .979 .093 -3.669 .298

2 -2.251* .377 .000 -3.014 -1.488
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Analiza a evidenţiat o concordanţă slabă atât între valorile Posterior facial height obţinute
din programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.59),
cât  şi  între  valorile  Posterior  facial  height  obţinute  din  ORTHALIS şi  cele  determinate  de
ROMEXIS (r=0.533).

Scatterplot: Posterior facial height vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH= 19.494 + .50018 * Posterior facial height
Correlation: r = 0.59933
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Scatterplot: Posterior facial height vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 21.099 + .39835 * Posterior facial height
Correlation: r = 0.53304
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Fig. 5.29 Dreapta de regresie Posterior facial height - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

Anterior facial height

Tabel 5.40 Indicatorii statistici ai Anterior facial height.

Anterior facial height Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 55.85 52.69 59.01 9.63 1.56 25.13 73.40
A.C. CEPH 57.23 55.21 59.25 6.14 1.00 45.92 68.01
ORTHALIS 56.89 54.74 59.05 6.56 1.06 46.00 73.00

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=1.72,  p=0.182,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  Anterior  facial  height,  realizată  pe  baza  analizei
varianţelor  a  demonstrat  faptul  că în  între  cele  trei  tipuri  de determinări  nu există  diferenţe
semnificative (F=0.34, p=0.711).
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Categ. Box & Whisker Plot: Anterior facial height
F(2,111) = 0.342, p = 0.7111;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.2003, p = 0.9047
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Fig. 5.30 Indicatorii statistici ai Anterior facial height.

Tabel 5.40 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Anterior facial height

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.707889 0.979417 0.821110

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că în cadrul perechilor de
valori ale Anterior facial height dispersia a prezentat diferenţe semnificative (χ2=2.168, p=0.338,
95%CI), însă nu au determinat modificări semnificative ale valorilor.

Tabel 5.41 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - Anterior facial height.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -1.384 1.182 .249 -3.779 1.010

3 -1.045 1.152 .370 -3.379 1.290

2
1 1.384 1.182 .249 -1.010 3.779

3 .340 .472 .477 -.617 1.296

3
1 1.045 1.152 .370 -1.290 3.379

2 -.340 .472 .477 -1.296 .617
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments)

Scatterplot: Anterior facial height vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 33.926 + .41735 * Anterior facial height
Correlation: r = 0.65379
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Scatterplot: Anterior facial height vs. ORTHALI (Casewise MD deletion)

ORTHALIS= 31.196 + .46013 * Anterior facial height
Correlation: r = 0.67487
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Fig. 5.31 Dreapta de regresie Anterior facial height - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).
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Analiza a demonstrat o concordanţă slabă a valorilor  Anterior facial height obţinute din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.653),
acelaşi rezultat fiind obţinut şi în cazul valorilor Anterior facial height obţinute din ORTHALIS
comparativ cu valorile determinate de ROMEXIS (r=0.674).

Facial height index

Tabel 5.42 Indicatorii statistici ai Facial height index.

Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 68.32 65.46 71.19 8.71 1.41 51.29 88.03
A.C. CEPH 67.37 64.42 70.32 8.97 1.46 47.67 87.66

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.0001, p=0.99, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor Facial height index, realizată pe baza analizei varianţelor
a demonstrat faptul că în între cele două tipuri de determinări nu există diferenţe semnificative
(F=0.221, p=0.693).

Categ. Box & Whisker Plot: Facial height index
 F(1,74) = 0.221, p = 0.6396;

Kruskal-Wallis-H(1,76) = 0.1727, p = 0.6777
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Fig. 5.32 Indicatorii statistici ai Facial height index.

Tabel 5.43 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii

Tukey HSD test; Variable: Facial height index

ROMEXIS / A.C. CEPH

0.6397657

Scatterplot: Facial height index vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH= 7.6019 + .87477 * Facial height index
Correlation: r = 0.84982
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Fig. 5.33 Dreapta de regresie Facial height index - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).
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Analiza a demonstrat existenţa unei concordanţe semnificative între valorile Facial height
index determinate din programul A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.84).

ANALIZA STEINER

SNA – ANALIZA STEINER 

Tabel 5.44 Indicatorii statistici ai SNA.

SNA Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 80.77 79.73 81.80 3.16 0.51 72.83 88.55
A.C. CEPH 80.09 79.02 81.15 3.25 0.53 73.63 87.13
ORTHALIS 79.58 78.59 80.57 3.01 0.49 73.00 86.00

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.35,  p=0.7,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor  SNA, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul  că  în  între  cele  trei  tipuri  de  determinări  nu  există  diferenţe  semnificative  (F=1.36,
p=0.259).

Categ. Box & Whisker Plot: SNA - STEINER ANALYSIS

F(2,111) = 1.366, p = 0.2594;
Kruskal-Wall is-H(2,114) = 3.5899, p = 0.1661
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Fig. 5.34 Indicatorii statistici ai SNA.

Tabel 5.45 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: SNA

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.613530 0.762549 0.230531

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că între toate perechile de
determinări  dispersia  nu  a  prezentat  diferenţe  semnificative  pentru  valorile  SNA (χ2=2.93,
p=0.231, 95%CI).

Media diferenţelor în cazul determinărilor ROMEXIS comparativ cu ORTHALIS (Mean
Difference=1.187,  p<<0.01)  a  fost  semnificativă,  rezultând  faptul  că  valorile  SNA  date  de
ROMEXIS au fost semnificativ mai mari comparativ cu cele măsurate în ORTHALIS.

Rezultatul evidenţiază o concordanţă moderată a valorilor SNA obţinute din programul de
analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.74), însă valorile SNA
obţinute din ORTHALIS prezintă o concordanţă mai slabă cu valorile determinate de ROMEXIS
(r=0.833), însă semnificativă.
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Tabel 5.46 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor – SNA.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 .681 .368 .072 -.065 1.426

3 1.187* .289 .000 .601 1.773

2
1 -.681 .368 .072 -1.426 .065

3 .506 .358 .166 -.219 1.232

3
1 -1.187* .289 .000 -1.773 -.601

2 -.506 .358 .166 -1.232 .219
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Scatterplot: SNA vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH= 17.743 + .77188 * SNA
Correlation: r = 0.74982
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Scatterplot: SNA vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS= 15.369 + .79501 * SNA
Correlation: r = 0.83394
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Fig. 5.35 Dreapta de regresie SNA - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

SNB – ANALIZA STEINER 

Tabel 5.47 Indicatorii statistici ai SNB.

SNB Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 77.81 76.38 79.25 4.36 0.71 69.90 86.32
A.C. CEPH 77.82 76.37 79.26 4.39 0.71 71.62 88.81
ORTHALIS 77.42 75.89 78.95 4.65 0.75 71.00 88.00

Categ. Box & Whisker Plot: SNB - STEINER ANALYSIS

F(2,111) = 0.0986, p = 0.9062;
Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.4679, p = 0.7914
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Fig. 5.36 Indicatorii statistici ai SNB.
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Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.005, p=0.994, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor  SNB, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul  că  în  între  cele  trei  tipuri  de  determinări  nu  există  diferenţe  semnificative  (F=0.098,
p=0.906).

Tabel 5.48 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: SNB

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.999999 0.921643 0.922126

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  între  perechile  de
determinări  dispersia  nu  a  prezentat  diferenţe  semnificative  pentru  valorile  SNB (χ2=33.29,
p<<0.01, 95%CI).

Media  diferenţelor  în  cazul  determinărilor  SNB  prin  cele  trei  programe  nu  prezintă
diferenţe semnificative.

Rezultatul  evidenţiază  o concordanţă  bună a  valorilor  SNB  obţinute  din programul  de
analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.85) şi de asemenea o
concordanţă  foarte  bună  a  rezultat  pentru  valorile  SNB  obţinute  din  ORTHALIS  şi  cele
determinate de ROMEXIS (r=0.964).

Tabel 5.49 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - SNB.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.001 .389 .997 -.789 .787

3 .394 .201 .057 -.013 .800

2
1 .001 .389 .997 -.787 .789

3 .395 .476 .412 -.570 1.360

3
1 -.394 .201 .057 -.800 .013

2 -.395 .476 .412 -1.360 .570
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Scatterplot: SNB vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 11.334 + .85436 * SNB
Correlation: r = 0.85002
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Scatterplot: SNB vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = -2.589 + 1.0282 * SNB
Correlation: r = 0.96439
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Fig. 5.37 Dreapta de regresie SNB - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).
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ANB – ANALIZA STEINER 

Tabel 5.50 Indicatorii statistici ai ANB.

ANB Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 2.95 1.56 4.35 4.25 0.69 -7.24 8.99
A.C. CEPH 2.27 1.00 3.54 3.85 0.63 -7.18 9.52
ORTHALIS 2.16 0.85 3.47 3.98 0.65 -7.00 9.00

Categ. Box & Whisker Plot: ANB
 F(2,111) = 0.4313, p = 0.6508;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 1.3027, p = 0.5214
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Fig. 5.38 Indicatorii statistici ai ANB.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.173, p=0.841, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor  ANB, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul  că  în  între  cele  trei  tipuri  de  determinări  nu  există  diferenţe  semnificative  (F=0.431,
p=0.65).

Tabel 5.51 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) valorilor medii – ANB.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: ANB

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.741940 0.992128 0.668047

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că dispersia între perechile
de determinări  nu a prezentat  diferenţe semnificative pentru valorile  ANB (χ2=1.37, p=0.503,
95%CI).

Tabel 5.52 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - ANB.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 .682* .246 .009 .184 1.180

3 .793* .208 .001 .371 1.215

2
1 -.682* .246 .009 -1.180 -.184

3 .111 .223 .620 -.340 .563

3
1 -.793* .208 .001 -1.215 -.371

2 -.111 .223 .620 -.563 .340
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).
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      Media diferenţelor în cazul determinărilor ROMEXIS comparativ cu A.C. CEPH (Mean
Difference=0.68,  p=0.009)  şi  ORTHALIS  (Mean  Difference=0.793,  p=0.01)  a  fost
semnificativă, rezultând faptul că valorile ANB date de ROMEXIS au fost semnificativ mai mari
comparativ cu cele măsurate în A.C. CEPH şi ORTHALIS.

Scatterplot: ANB vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH  = -.2327 + .84789 * ANB
Correlation: r = 0.93464
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Scatterplot: ANB vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTH16   = -.4808 + .89413 * ANB
Correlation: r = 0.95327
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Fig. 5.39 Dreapta de regresie ANB - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

Analiza corelaţională a demonstrat o foarte bună concordanţă a valorilor ANB obţinute din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.934) şi
de asemenea a valorilor  ANB  obţinute din ORTHALIS cu valorile determinate de ROMEXIS
(r=0.9533).

Unghiul SND 

Tabel 5.53 Indicatorii statistici ai SND angle.

SND angle Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 75.08 73.60 76.57 4.53 0.73 67.54 84.03
A.C. CEPH 75.01 73.51 76.52 4.58 0.74 68.04 84.84
ORTHALIS 74.63 73.02 76.24 4.89 0.79 68.00 85.00

Categ. Box & Whisker Plot: SND angle
 F(2,111) = 0.1025, p = 0.9027;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.4172, p = 0.8117
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Fig. 5.40 Indicatorii statistici ai SND angle.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.107, p=0.897, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).
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Analiza  comparativă  a  valorilor  SND  angle,  realizată  pe  baza  analizei  varianţelor  a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
(F=0.102, p=0.902).

Tabel 5.54 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii - SND angle.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: SND angle

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.997617 0.933226 0.907008

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  dispersia  a  prezentat
diferenţe semnificative pentru valorile SND angle (χ2=26.668, p<<0.01, 95%CI).

Media diferenţelor în cazul determinărilor ROMEXIS comparativ cu ORTHALIS (Mean
Difference=0.451, p=0.039) a fost semnificativă, rezultând faptul că valorile SND angle date de
ROMEXIS au fost semnificativ mai mari comparativ cu cele măsurate în ORTHALIS.

Tabel 5.55 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - SND angle.

Pairwise Comparisons

(I)
factor

1
(J) factor1

Mean
Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a

95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 .071 .367 .847 -.672 .814

3 .451* .211 .039 .024 .878

2 1 -.071 .367 .847 -.814 .672

3 .380 .451 .406 -.535 1.294

3
1 -.451* .211 .039 -.878 -.024

2 -.380 .451 .406 -1.294 .535
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Rezultatul evidenţiază o concordanţă bună a valorilor SND angle obţinute din programul
de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.876). Valorile SND
angle  obţinute  din ORTHALIS prezintă  de asemenea o concordanţă  foarte  bună cu  valorile
determinate de ROMEXIS (r=0.964).

Scatterplot: SND angle vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 8.3584 + .88772 * SND angle
Correlation: r = 0.87683
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Scatterplot: SND angle vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = -3.655 + 1.0427 * SND angle
Correlation: r = 0.96493
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Fig. 5.41 Dreapta de regresie SND angle - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).
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Unghiul Interincisal 

Tabel 5.56 Indicatorii statistici ai Interincisal angle.

Interincisal angle Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 128.42 124.39 132.45 12.25 1.99 106.00 170.41
A.C. CEPH 128.22 124.15 132.29 12.38 2.01 108.18 171.64
ORTHALIS 129.21 125.14 133.28 12.39 2.01 110.00 170.00

Categ. Box & Whisker Plot: Interincisal angle
F(2,111) = 0.0684, p = 0.9339;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.1213, p = 0.9412
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Fig. 5.42 Indicatorii statistici ai Interincisal angle.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.045, p=0.955, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor Interincisal angle, realizată pe baza analizei varianţelor a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
(F=0.367, p=0.693).

Tabel 5.57 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Interincisal angle

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.997431 0.935075 0.957776

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  dispersia  a  prezentat
diferenţe  semnificative  pentru  valorile  Interincisal  angle  (χ2=10.3,  p=0.006,  95%CI),  însă
acestea nu au determinat diferenţe semnificative între valorile medii ale determinărilor.

Tabel 5.58 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - Interincisal angle.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 .196 .646 .763 -1.112 1.504

3 -.793 .930 .399 -2.678 1.092

2
1 -.196 .646 .763 -1.504 1.112

3 -.989 .672 .149 -2.350 .372

3
1 .793 .930 .399 -1.092 2.678

2 .989 .672 .149 -.372 2.350
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).
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         Media diferenţelor Interincisal angle în cazul celor trei determinări a fost nesemnificativă.
Analiza corelaţională a evidenţiat o concordanţă foarte bună a valorilor Interincisal angle

obţinute din programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS
(r=0.947)  şi  de  asemenea  o  concordanţă  bună  a  valorilro  Interincisal  angle  obţinute  din
ORTHALIS cu valorile determinate de ROMEXIS, însă uşor mai scăzută (r=0.891).

Scatterplot: Interincisal angle vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 5.2505 + .95758 * Interincisal angle
Correlation: r = 0.94786

100 110 120 130 140 150 160 170 180

ROMEXIS
Interincisal angle

100

110

120

130

140

150

160

170

180

A
C

 C
E

P
H

95% confidence a  

Scatterplot: Interincisal angle vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 13.463 + .90133 * Interincisal angle
Correlation: r = 0.89175
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Fig. 5.43 Dreapta de regresie Interincisal angle - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

SN-OcP

Tabel 5.59 Indicatorii statistici ai SN-OcP.

SN-OcP Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 16.06 14.56 17.56 4.57 0.74 8.19 26.57
A.C. CEPH 15.96 14.59 17.33 4.17 0.68 9.32 26.47
ORTHALIS 16.39 15.00 17.79 4.23 0.69 9.00 27.00

Categ. Box & Whisker Plot: SN-OcP
 F(2,111) = 0.104, p = 0.9013;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.1218, p = 0.9409
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Fig. 5.44 Indicatorii statistici ai SN-OcP.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.29,  p=0.747,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  SN-OcP,  realizată  pe  baza  analizei  varianţelor  a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
(F=0.103, p=0.901).
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Tabel 5.60 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: SN-OcP

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.994737 0.901161 0.939679

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  dispersia  a  prezentat
diferenţe semnificative pentru valorile SN-OcP (χ2=14.99, p=0.001, 95%CI).

Tabel 5.61 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor – SN-OcP.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 .098 .303 .749 -.516 .712

3 -.334 .540 .541 -1.428 .761

2
1 -.098 .303 .749 -.712 .516

3 -.432 .526 .417 -1.497 .634

3
1 .334 .540 .541 -.761 1.428

2 .432 .526 .417 -.634 1.497
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Rezultatul  evidenţiază  o  concordanţă  foarte  bună  a  valorilor  SN-OcP obţinute  din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.9124).
Valorile  SN-OcP  obţinute  din  ORTHALIS  prezintă  însă  o  concordanţă  slabă  cu  valorile
determinate de ROMEXIS (r=0.715).

Scatterplot: SN-OcP vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 2.5908 + .83261 * SN-OcP
Correlation: r = 0.91240
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Scatterplot: SN-OcP vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 5.7325 + .66386 * SN-OcP
Correlation: r = 0.71589

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

ROMEXIS
SN-OcP

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

O
R

T
H

A
L

IS

95% confidence b

Fig. 5.45 Dreapta de regresie SN-OcP - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

SN-GoGn

Tabel 5.62 Indicatorii statistici ai SN-GoGn.

SN-GoGn Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 30.93 29.02 32.83 5.80 0.94 21.39 46.59
A.C. CEPH 30.99 29.10 32.89 5.76 0.93 21.65 47.00
ORTHALIS 32.74 30.90 34.57 5.58 0.90 23.00 48.00
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Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.069, p=0.933, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  SN-GoGn,  realizată  pe  baza  analizei  varianţelor  a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
(F=1.22, p=0.297).

Categ. Box & Whisker Plot: SN-GoGn
F(2,111) = 1.227, p = 0.2971;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 2.1903, p = 0.3345
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Figura 5.46 Indicatorii statistici ai SN-GoGn.

Tabel 5.63 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: SN-GoGn

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.998605 0.381700 0.353999

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că dispersia intragrup (intre
cele trei determinări ale unui caz) nu a prezentat diferenţe semnificative pentru valorile  SN-
GoGn (χ2=1.53, p=0.464, 95%CI).

Tabel 5.64 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - SN-GoGn.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.068 .227 .767 -.528 .393

3 -1.811* .263 .000 -2.343 -1.278

2
1 .068 .227 .767 -.393 .528

3 -1.743* .271 .000 -2.291 -1.195

3
1 1.811* .263 .000 1.278 2.343

2 1.743* .271 .000 1.195 2.291
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Media diferenţelor în cazul determinărilor ROMEXIS comparativ cu ORTHALIS (Mean
Difference=-1.811, p<<0.01) a fost semnificativă, rezultând faptul că valorile SN-GoGn date de
ROMEXIS au fost semnificativ mai mici comparativ cu cele măsurate în ORTHALIS. 

Valorile măsurate în ORTHALIS au fost semnificativ mai mari şi faţă de cele determinare
în A.C. CEPH (Mean Difference=-1.743, p<<0.01).
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Rezultatul evidenţiază o concordanţă foarte bună atât a valorilor  SN-GoGn obţinute din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.9706),
cât  şi  a  valorilor  SN-GoGn  obţinute  din ORTHALIS cu  valorile  determinate  de ROMEXIS
(r=0.96).

Scatterplot: SN-GoGn vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 1.1960 + .96351 * SN-GoGn
Correlation: r = 0.97059

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

ROMEXIS
SN-GoGn

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

A
C

 C
E

P
H

95% confidence a 

Scatterplot: SN-GoGn vs. ORTHALIS
(Casewise MD deletion)

ORTHALIS= 4.1701 + .92371 * SN-GoGn
Correlation: r = 0.96014
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Fig. 5.47 Dreapta de regresie SN-GoGn - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

Max1-NA 

Tabel 5.65 Indicatorii statistici ai Max1-NA.

Max1-NA (ANGLE INC SUP) Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 24.22 21.28 27.16 8.94 1.45 -4.07 40.92
A.C. CEPH 24.56 21.63 27.49 8.91 1.45 -3.46 40.92
ORTHALIS 25.13 21.91 28.36 9.81 1.59 -10.00 41.00

Categ. Box & Whisker Plot: Max1-NA
F(2,111) = 0.0952, p = 0.9093;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.3964, p = 0.8202
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Fig. 5.48 Indicatorii statistici ai Max1-NA.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.122, p=0.885, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  Max1-NA,  realizată  pe  baza  analizei  varianţelor  a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
(F=0.095, p=0.909).
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Tabel 5.66 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Max1-NA 

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.985792 0.960628 0.902478

    
      Testul  privind verificarea condiţiei  de sfericitate  indică faptul  că dispersia  a  prezentat
diferenţe semnificative pentru valorile Max1-NA  (χ2=8.14, p=0.017, 95%CI).

Tabel 5.67 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor – Max1-NA.

Pairwise Comparisons

(I)
factor

1
(J) factor1

Mean
Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a

95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.342 .529 .522 -1.414 .730

3 -.914 .618 .147 -2.166 .337

2 1 .342 .529 .522 -.730 1.414

3 -.572 .408 .169 -1.399 .255

3
1 .914 .618 .147 -.337 2.166

2 .572 .408 .169 -.255 1.399
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Media diferenţelor în cazul determinărilor Max1-NA prin cele trei programe nu prezintă
diferenţe semnificative.

Rezultatul evidenţiază o concordanţă foarte bună atât a valorilor  Max1-NA obţinute din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.933), cât
şi  a  valorilor  Max1-NA  obţinute  din  ORTHALIS  cu  valorile  determinate  de  ROMEXIS
(r=0.9127).

Scatterplot: Max1-NA vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 2.0249 + .93049 * Max1-NA
Correlation: r = 0.93326
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Scatterplot: Max1-NA vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS= .63551 + 1.0115 * Max1-NA
Correlation: r = 0.92167
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Fig. 5.49 Dreapta de regresie Max1-NA - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a) / ORTHALIS (b).
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Mand-NB 

Tabel 5.68 Indicatorii statistici ai Mand-NB.

Mand-NB(ANGLE INC INF) Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 24.40 21.96 26.84 7.42 1.20 7.56 37.52
A.C. CEPH 24.95 22.31 27.59 8.03 1.30 7.59 40.16
ORTHALIS 24.05 21.64 26.46 7.33 1.19 11.00 38.00

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.103, p=0.901, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  Mand-NB, realizată  pe  baza  analizei  varianţelor  a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
(F=0.134, p=0.874).

Categ. Box & Whisker Plot: Mand-NB
F(2,111) = 0.1347, p = 0.8741;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 0.3253, p = 0.8499
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Fig. 5.50 Indicatorii statistici ai Mand-NB.

Tabel 5.69 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Mand-NB(ANGLE INC INF)

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.947181 0.864332 0.978120

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că în toate cazurile dispersia
nu a prezentat diferenţe semnificative pentru valorile Mand-NB (χ2=2.168, p=0.338, 95%CI).

Media diferenţelor în cazul determinărilor A.C. CEPH comparativ cu ORTHALIS (Mean
Difference=0.897, p=0.009) a fost semnificativă, rezultând faptul că valorile Mand-NB date de
A.C. CEPH au fost semnificativ mai mari comparativ cu cele măsurate în ORTHALIS. 

Rezultatul evidenţiază o concordanţă foarte bună atât a valorilor  Mand-NB  obţinute din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS(r=0.935), cât
şi  a  valorilor  Mand-NB  obţinute  din  ORTHALIS  cu  valorile  determinate  de  ROMEXIS
(r=0.967).
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Tabel 5.70  Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor Mand-NB.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1 (J) factor1

Mean Difference
(I-J)

Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.547 .459 .241 -1.478 .383

3 .350 .349 .322 -.357 1.056

2
1 .547 .459 .241 -.383 1.478

3 .897* .324 .009 .242 1.553

3
1 -.350 .349 .322 -1.056 .357

2 -.897* .324 .009 -1.553 -.242
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Scatterplot: Mand-NB vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = .23372 + 1.0129 * Mand-NB
Correlation: r = 0.93585
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Scatterplot: Mand-NB vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS  = .97248 + .94581 * Mand-NB
Correlation: r = 0.95758
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Fig. 5.51 Dreapta de regresie Incisor-mandibular plane angle - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

1u-NA

Tabel 5.71 Indicatorii statistici ai 1u-NA.

1u-NA Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 3.67 2.56 4.77 3.36 0.54 -6.16 13.26
A.C. CEPH 4.58 3.61 5.54 2.94 0.48 -3.84 9.65
ORTHALIS 5.87 5.15 6.58 2.17 0.35 1.00 10.00

Categ. Box & Whisker Plot: 1u-NA
F(2,111) = 5.6712, p = 0.0045;

Kruskal-Wallis-H(2,114) = 13.5115, p = 0.0012
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Fig. 5.52 Indicatorii statistici ai 1u-NA.
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Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=1.006, p=0.368, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor 1u-NA, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul că în între cele trei tipuri de determinări există diferenţe semnificative (F=5.67, p=0.045).

Tabel 5.72 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: 1u-NA

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.352039 0.125689 0.003235

Studiul comparativ al valorilor medii (analiza Post-Hoc) demonstrează că între valorile
măsurate în ROMEXIS şi ORTHALIS există diferenţe semnificative (p=0.0032).

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că dispersia intergrup nu a
prezentat diferenţe semnificative pentru valorile 1u-NA (χ2=6.105, p=0.047, 95%CI).

Tabel 5.73 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - 1u-NA.

Pairwise Comparisons

(I)
factor

1
(J) factor1

Mean
Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a

95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.911* .358 .015 -1.636 -.185

3 -2.203* .481 .000 -3.177 -1.229

2 1 .911* .358 .015 .185 1.636

3 -1.292* .372 .001 -2.045 -.539

3
1 2.203* .481 .000 1.229 3.177

2 1.292* .372 .001 .539 2.045
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Scatterplot: 1u-NA vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 2.1315 + .66687 * 1u-NA
Correlation: r = 0.76217
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Scatterplot: 1u-NA vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 4.6960 + .31988 * 1u-NA
Correlation: r = 0.49500
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Fig. 5.53 Dreapta de regresie 1u-NA - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

Media diferenţelor valorilor 1u-NA în cazul determinărilor furnizate de ORTHALIS faţă
de determinările furnizate de A.C. CEPH (Mean Difference=1.292, p=0.001), ROMEXIS (Mean
Difference=2.203, p<<0.01) şi între A.C. CEPH şi ROMEXIS Mean Difference=0.911, p=0.015),
au fost semnificativ mai mari. În concluzie valori semnificativ mai mari ale 1u-NA au fost date
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de ORTHALIS şi A.C. CEPH.
Rezultatul evidenţiază o concordanţă moderată a valorilor  1u-NA obţinute din programul

de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.762). Valorile 1u-
NA  obţinute din ORTHALIS prezintă  o concordanţă  foarte  slabă cu valorile  determinate  de
ROMEXIS (r=0.495).

1l-NB

Tabel 5.74 Indicatorii statistici ai 1l-NB.

1l-NB Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 3.97 3.21 4.74 2.32 0.38 -0.96 8.44
A.C. CEPH 3.99 3.32 4.67 2.06 0.33 -1.00 8.21
ORTHALIS 4.74 4.10 5.37 1.94 0.31 1.00 9.00

Categ. Box & Whisker Plot: 1l-NB
 F(2,111) = 1.6128, p = 0.2040;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 2.7634, p = 0.2511
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Fig. 5.54 Indicatorii statistici ai 1l-NB.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.39,  p=0.671,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor 1l-NB, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul  că  în  între  cele  trei  tipuri  de  determinări  nu  există  diferenţe  semnificative  (F=1.61,
p=0.203).

Tabel 5.75 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: 1l-NB

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.999146 0.279053 0.260483

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că intragrup dispersia nu a
prezentat diferenţe semnificative pentru valorile 1l-NB (χ2=4.42, p=0.109, 95%CI).
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Tabel 5.76 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - 1l-NB.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.020 .169 .906 -.363 .322

3 -.764* .144 .000 -1.056 -.472

2
1 .020 .169 .906 -.322 .363

3 -.744* .126 .000 -.999 -.489

3
1 .764* .144 .000 .472 1.056

2 .744* .126 .000 .489 .999
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Media diferenţelor în cazul determinărilor furnizate de ORTHALIS faţă de determinările
furnizate  de  A.C.  CEPH  (Mean  Difference=0.744,  p<<0.01)  şi  ROMEXIS  (Mean
Difference=0.764, p<<0.01) au fost semnificativ mai mari. În concluzie valori semnificativ mai
mari ale 1u-NB au fost date de ORTHALIS.

Rezultatul evidenţiază o concordanţă moderată a valorilor  1l-NB obţinute din programul
de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.893). Valorile 1l-
NB  obţinute  din  ORTHALIS prezintă  o concordanţă  foarte  bună cu  valorile  determinate  de
ROMEXIS (r=0.928).

Scatterplot: 1l-NB vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH= .84012 + .79374 * 1l-NB
Correlation: r = 0.89351
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Scatterplot: 1l-NB vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS= 1.6520 + .77650 * 1l-NB
Correlation: r = 0.92862
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Fig. 5.55 Dreapta de regresie 1l-NB - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

Pog-NB

Tabel 5.77 Indicatorii statistici ai Pog-NB.

Pog-NB Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 1.40 0.80 1.99 1.80 0.29 -4.73 5.17
A.C. CEPH 1.14 0.40 1.87 2.24 0.36 -4.25 5.82
ORTHALIS 1.95 1.46 2.43 1.47 0.24 0.00 6.00
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Categ. Box & Whisker Plot: Pog-NB
 F(2,111) = 1.8808, p = 0.1573;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 2.5926, p = 0.2735
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Fig. 5.56 Indicatorii statistici ai Pog-NB.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=2.88,  p=0.06,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza  comparativă  a  valorilor  Pog-NB,  realizată  pe  baza  analizei  varianţelor  a
demonstrat  faptul că în între cele trei  tipuri  de determinări  nu există diferenţe semnificative
(F=1.88, p=0.157).

Tabel 5.78 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: Pog-NB

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.817027 0.143941 0.402605

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  intragrup dispersia  a
prezentat diferenţe semnificative pentru valorile Pog-NB (χ2=12.755, p=0.002, 95%CI).

Tabel 5.79 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - Pog-NB.

Pairwise Comparisons

(I)
factor
1

(J) factor1
Mean
Difference
(I-J)

Std. Error Sig.a
95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 .259 .159 .112 -.064 .582

3 -.552* .246 .031 -1.051 -.054

2 1 -.259 .159 .112 -.582 .064

3 -.811* .273 .005 -1.364 -.258

3
1 .552* .246 .031 .054 1.051

2 .811* .273 .005 .258 1.364
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

     
Media diferenţelor în cazul determinărilor furnizate de ORTHALIS faţă de determinările

furnizate  de  A.C.  CEPH  (Mean  Difference=0.811,  p=0.001)  şi  ROMEXIS  (Mean
Difference=0.552, p=031) au fost semnificativ mai mari. În concluzie valori semnificativ mai
mari ale Pog-NB au fost date de ORTHALIS.

Rezultatul  evidenţiază  o  concordanţă  foarte  bună  a  valorilor  Pog-NB obţinute  din
programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.903).
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Valorile Pog-NB obţinute din ORTHALIS prezintă o concordanţă slabă cu valorile determinate
de ROMEXIS, uşor mai scăzută (r=0.586), însă semnificativă.

Scatterplot: Pog-NB vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = -.4284 + 1.1213 * Pog-NB
Correlation: r = 0.90364
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Scatterplot: Pog-NB vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 1.2802 + .47820 * Pog-NB
Correlation: r = 0.58647
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Fig. 5.57 Dreapta de regresie Pog-NB - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

Holdaway Ratio

Tabel 5.80 Indicatorii statistici ai Holdaway Ratio.

Holdaway Ratio
(PO AND I TO NB)

Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 2.58 1.41 3.74 3.55 0.58 -4.58 10.21
A.C. CEPH 2.86 1.60 4.11 3.82 0.62 -3.92 10.59
ORTHALIS 0.61 0.28 0.93 1.00 0.16 0.00 5.00

Dispersiile  valorilor  în  cele  trei  grupe  de  determinări  prezintă  diferenţe  semnificative
(F=21.26, p<<0.01, 95%CI), cele trei serii analizate nu respectă condiţia de omogenitate (testul
Levene).  Astfel  pentru compararea valorilor  a  fost  necesară utilizarea unui  test  neparametric
(Kruskal-Wallis test).

Analiza comparativă a valorilor  Holdaway Ratio (PO AND I TO NB), realizată pe baza
analizei varianţelor a demonstrat faptul că în între cele trei tipuri de determinări există diferenţe
semnificative (H=14.65, p=0.0007).

Categ. Box & Whisker Plot: Holdaway Ratio
  F(2,111) = 6.0944, p = 0.0031;

Kruskal-Wallis-H(2,114) = 14.6583, p = 0.0007
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Fig. 5.58 Indicatorii statistici ai Holdaway Ratio.
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Tabel 5.81 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

Multiple Comparisons p values (2-tailed): Holdaway Ratio(PO AND I TO NB)
p (nivel de semnificaţie); Kruskal-Wallis test

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

1.000 0.001939 0.004435

Analiza  Post-Hoc  a  demonstrat  faptul  că  valorile  medii  ale  ORTHALIS  au  fost
semnificativ mai mici comparativ cu valorile Holdaway Ratio date de ROMEXIS  (p=0.0044) şi
A.C. CEPH (p=0.0019).

Testul  privind  verificarea  condiţiei  de  sfericitate  indică  faptul  că  dispersia  intragrup a
prezentat diferenţe semnificative pentru valorile Holdaway Ratio (χ2=56.97, p<<0.01, 95%CI).

Tabel 5.82 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - Holdaway Ratio.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -.279 .203 .176 -.690 .131

3 1.972* .703 .008 .547 3.398

2
1 .279 .203 .176 -.131 .690

3 2.251* .743 .004 .747 3.756

3
1 -1.972* .703 .008 -3.398 -.547

2 -2.251* .743 .004 -3.756 -.747

Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Media diferenţelor în cazul determinărilor furnizate de ORTHALIS faţă de determinările
furnizate  de  A.C.  CEPH  (Mean  Difference=-2.25,  p=0.004)  şi  ROMEXIS  (Mean
Difference=1.97, p=0.008) au fost semnificativ mai mari. 

În  concluzie  valori  semnificativ  mai  mici  ale  Holdaway  Ratio  au  fost  furnizate  de
ORTHALIS.

Scatterplot: Holdaway Ratio vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = .23458 + 1.0174 * Holdaway Ratio
Correlation: r = 0.94512
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Scatterplot: Holdaway Ratio vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 1.1394 - .2072  * Holdaway Ratio
Correlation: r = -0.7344
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Fig. 5.59 Dreapta de regresie Holdaway Ratio (PO AND I TO NB) - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS
(b).

Rezultatul evidenţiază o concordanţă foarte bună a valorilor  Holdaway Ratio(PO AND I
TO NB)  obţinute din programul de analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de
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ROMEXIS (r=0.945). 

Valorile  Holdaway Ratio(PO AND I  TO NB)  obţinute din ORTHALIS prezintă  însă o
corelaţie inversă  cu valorile determinate de ROMEXIS (r=-0.734). 

S-L

Tabel 5.83 Indicatorii statistici ai S-L.

S-L Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 43.88 40.56 47.19 10.10 1.64 22.02 65.97
A.C. CEPH 46.26 43.48 49.05 8.47 1.37 32.31 66.37
ORTHALIS 44.87 42.08 47.65 8.47 1.37 29.00 64.00

Categ. Box & Whisker Plot: S-L
 F(2,111) = 0.6681, p = 0.5147;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 1.0226, p = 0.5997
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Fig. 5.60 Indicatorii statistici ai S-L.

Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=0.565, p=0.569, 95%CI),  cele trei  serii  analizate respectă condiţia  de omogenitate (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor  S-L, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul  că  în  între  cele  trei  tipuri  de  determinări  nu  există  diferenţe  semnificative  (F=0.668,
p=0.514).

Tabel 5.84 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: S-L

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.485346 0.780304 0.88

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că în toate cazurile dispersia
nu a prezentat diferenţe semnificative pentru valorile S-L (χ2=2.168, p=0.338, 95%CI).

Media  diferenţelor  în  cazul  determinărilor  furnizate  de  cele  trei  programe  de  analiză
cefalometrică nu prezintă valori semnificative.
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Tabel 5.85 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor – S-L.
Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -2.387 1.324 .080 -5.071 .296

3 -.993 1.160 .397 -3.343 1.357

2
1 2.387 1.324 .080 -.296 5.071

3 1.394 .800 .090 -.226 3.015

3
1 .993 1.160 .397 -1.357 3.343

2 -1.394 .800 .090 -3.015 .226
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Rezultatul  evidenţiază  o  concordanţă  slabă  a  valorilor  S-L obţinute  din  programul  de
analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele  determinate de ROMEXIS (r=0.625).  Valorile  S-L
obţinute din ORTHALIS prezintă de asemenea o concordanţă slabă cu valorile determinate de
ROMEXIS (r=0.7166).

Scatterplot: S-L vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 23.231 + .52494 * S-L
Correlation: r = .62585
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Scatterplot: S-L vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS = 18.482 + .60139 * S-L
Correlation: r = 0.71663
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Fig. 5.61 Dreapta de regresie S-L - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).

S-E
Tabel 5.86 Indicatorii statistici ai S-E.

Media
Media

Dev.std Er.std Min Max
-95% +95%

ROMEXIS 17.37 16.05 18.69 4.02 0.65 8.79 25.32
A.C. CEPH 18.53 17.48 19.57 3.18 0.52 10.99 27.02
ORTHALIS 18.39 17.39 19.40 3.07 0.50 11.00 26

 

Categ. Box & Whisker Plot: S-E
F(2,111) = 1.2796, p = 0.2822;

Kruskal-Wall is-H(2,114) = 1.6728, p = 0.4333
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Fig. 5.62 Indicatorii statistici ai S-E.
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Dispersiile valorilor în cele trei grupe de determinări nu prezintă diferenţe semnificative
(F=1.68,  p=0.190,  95%CI),  cele  trei  serii  analizate  respectă  condiţia  de  omogenitate  (testul
Levene).

Analiza comparativă a valorilor  S-E, realizată pe baza analizei varianţelor a demonstrat
faptul  că  în  între  cele  trei  tipuri  de  determinări  nu  există  diferenţe  semnificative  (F=1.279,
p=0.280).

Tabel 5.87 Analiza Post-Hoc (compararea în pereche) a valorilor medii S-E.

p (nivel de semnificaţie); Tukey HSD test; Variable: S-E

ROMEXIS / A.C. CEPH A.C. CEPH / ORTHALIS ROMEXIS  / ORTHALIS

0.313534 0.984781 0.401513

Testul privind verificarea condiţiei de sfericitate indică faptul că în toate cazurile dispersia
nu a prezentat diferenţe semnificative pentru valorile S-E (χ2=17.09, p<<0.01, 95%CI).

Tabel 5.88 Compararea în pereche şi calculul diferenței mediilor - S-E.

Pairwise Comparisons

(I)
factor1

(J) factor1
Mean Difference

(I-J)
Std. Error Sig.a 95% Confidence Interval for Differencea

Lower Bound Upper Bound

1
2 -1.156* .492 .024 -2.153 -.159

3 -1.024* .487 .042 -2.010 -.038

2
1 1.156* .492 .024 .159 2.153

3 .132 .266 .621 -.406 .671

3
1 1.024* .487 .042 .038 2.010

2 -.132 .266 .621 -.671 .406
Based on estimated marginal means
a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

Media diferenţelor în cazul determinărilor furnizate de ROMEXIS faţă de determinările
furnizate de A.C. CEPH (Mean Difference=-1.156, p=0.024) şi ORTHALIS (Mean Difference=-
1.024, p=0.042) au fost semnificative. În concluzie valorile S-E  furmizate de ORTHALIS au
fost semnificativ mai mari.

Rezultatul evidenţiază o concordanţă foarte bună a valorilor S-E obţinute din programul de
analiză cefalometrică A.C. CEPH cu cele determinate de ROMEXIS (r=0.9235). Valorile  S-E
obţinute  din  ORTHALIS  prezintă  de  asemenea  o  concordanţă  cu  valorile  determinate  de
ROMEXIS, uşor mai scăzută (r=0.8847), însă semnificativă.

Scatterplot: S-E vs. AC CEPH (Casewise MD deletion)

AC CEPH = 9.3557 + .52801 * S-E
Correlation: r = 0.66717
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Scatterplot: S-E vs. ORTHALIS (Casewise MD deletion)

ORTHALIS= 9.4757 + .51345 * S-E
Correlation: r = 0.67160
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Fig. 5.64 Dreapta de regresie S-E - ROMEXIS vs. A.C. CEPH (a)  / ORTHALIS (b).
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5.5 DISCUȚII

Repetabilitatea din  cadrul studiilor  de  cercetare  reprezintã  un  aspect  esenţial  al
mãsurãtorilor  realizate.  Conform studiilor  realizate  de  Gregston  în  anul  2004,  în  domeniul
ortodontic sunt acceptate clinic situaţiile în care gradul de repetabilitatea este mai mic de 2 mm,
respectiv de 2 ° (109). Aşadar, repetabilitatea şi reproductibilitatea mãsurãtorilor cefalometrice,
au  fost  şi  sunt  un subiect  controversat,  permanent  cercetat  de cãtre  numeroşi  autori,  scopul
studiilor fiind acelaşi, însã designul lor fiind diferit (108, 110-123).

Obiectivul principal al studiului actual este acela de a analiza repetabilitatea mãsurãtorilor
cefalometrice  prin  determinarea,  compararea  şi  evaluarea  a  trei  programe  de  analizã
cefalometricã computerizatã 2D.

Orientarea  studiului  prezent  a  fost  de  a  testa  şi  evalua  repetabilitatea  mãsurãtorilor
obţinute  cu  trei  software-uri  cefalometrice  diferite,  aceastã  strategie  conducând  ulterior
clinicianul de a obţine un rezultat final raţional şi corect. Mai mult, studiul prezent expune o
evaluare comparativã a douã metode diferite de analizã cefalometricã, analiza Steiner şi analiza
Tweed. 

În literatura de specialitate studiile iniţiale îşi propuneau a testa repetabilitatea fiecãrui
punct craniometric în parte; studii mult mai recente evalueazã repetabilitatea prin compararea
tuturor rezultatelor mãsurãtorilor efectuate (124-126).

Gravely şi Benzies semnaleazã în cercetãrile efectuate faptul cã erorile în identificarea
repereloranatomice realizate prin tehnica manualã nu induc mai multe erori comparativ cu cele
realizate prin tehnica cefalometricã computerizatã (127).

Pe  de  altă  parte,  Chen  şi  colaoratorii  demonstreazã  cã  între  metoda  clasicã  şi  cea
computerizatã existã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic, însã valoarea lor este
acceptatã clinic  (120). Un alt studiu şi mai recent,  raporteazã diferenţe semnificative statistic
doar pentru mãsurãtorile angulare (128).

Este evident faptul cã metoda computerizatã reduce, discret dar în mod real, posibilitatea
de apariţie a erorilor, aceastã metodã fiind consideratã în mod clar mult mai sigurã decât metoda
clasicã. Studiul actual, nu a comparat cele trei programe de analizã computerizatã cu metoda
tradiţionalã, însã relevanţa lui este existenţa diferenţelor demonstrate prin analiza statisticã între
cele trei programe specializate utilizate în studiu.

În ansamblu, studiul de faţã, dintr-un total de 24 de mãsurãtori a identificat 16 ca având
semnificaţie  semnificativã  statistic.  Astfel,  SNA,  SNB,  ANB,  AO-BO,  Z-angle,  Upper  lip
thickness, Total chin thickness, SND, Posterior facial height, SN-OcP, SN-GoGn, Mand-NB, 1u-
NA, 1l-NB, Pog-NB, PO şi I – NB,  S-E, au prezentat nivele scãzute de repetabilitate atunci când
au fost comparate cele douã metode de analizã cefalometricã între ele sau atunci când au fost
comparate cele trei tipuri de programe de analizã cefalometricã între ele.

Rezultatele analizei statistice aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic
între Romexis (consideratã în aceastã cercetare ca fiind de referinţã – metoda “gold standard”) şi
Ax. CEPH pentru 7 variabile : Frankfort-mandibular plane angle,  ANB, Occlusal plane,  Z-
angle, Upper lip thickness, Total chin thickness, S-E. De asemenea, analiza statisticã evidenţiazã
diferenţe  semnificative  statistic  şi  între  programul  de  analizã  Ax.  CEPH atunci  când  este
comparat cu Orthalis, pentru 9 variabile: SNA, ANB, Z- angle, SND, SN – GoGn, 1u – NA, 1l –
NB, Pog – NB, S-E. 

Punctele A, B şi N sunt considerate în urma a numeroase studii ca fiind puncte ce definesc
contururi osoase cu localizare mult inferioarã, demonstrându-se faptul cã metoda computerizatã
este mult mai fidelã în identificarea lor decât metoda manualã (129). Pe de altã parte, existã
studii care contrazic oarecum acest lucru, acestea susţinând cã identificarea reperelor este mai
dificilã prin metoda manualã, rezultatele fiind totuşi similare (130, 131).
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Parametrii 1u-NA şi 1l-NB, ce au necesitat localizarea punctelor A şi B au arãtat diferenţe
semnificative  statistic  în  studiul  prezent  când  s-au  comparat  mãsurãtorile  dintre  Romexis şi
Orthalis,  coeficientul de corelaţie Pearson fiind r = 0.50; de asemenea, am constat cã existã
diferenţe semnificative statistic la compararea  Romexis şi  Ax. CEPH, coeficientul de corelaţie
Pearson fiind de r = 0.76. Studii similare din literatura de specialitate relateazã pentru aceste
douã mãsurãtori diferenţe semnificative statistic atunci cãnd au comparat metoda manualã cu cea
computerizatã (130), şi când au comparat trasãrile manuale obţinute de cãtre Observatorul 2 cu
cele computerizate  obţinute de cãtre  Observatorul 1 (108);  diferenţe nesemnificative însã au
gãsit atunci când au comparat mãsurãtorile manuale şi digitale ale aceluiaşi Observator 1, când
au  realizat  o  analizã  comparativã  interobservatorie,  dar  şi  atunci  când  mãsurãtorile
computerizate  ale  Observatorului  2  au  fost  comparate  cu  mãsuratorile  manuale  ale
Observatorului 1 (132) .

Parametrul angular SNGn, este un alt un parametru ce implicã identificarea punctului N,
reper  considerat  ca  fiind  dificil  de  identificat.  Referitor  la  acest  parametru,  unele  studii
anterioare susţin cã nu existã diferenţe semnificative statistic atunci când comparã rezultatele
obţinute prin cele douã metode de analizã cefalometricã (132, 133).

În acest studiu nu am mãsurat SNGn, însã am mãsurat SNGoGn, ce implicã de asemnea
identificarea  punctului  N,  parametru  ce  nu  a  arãtat  diferenţe  semnificative  între  cele  trei
programe  de  cefalometrie  computerizatã,  însã  pentru  parametrul  SN-OcP  analiza  statisticã
evidenţiazã  diferenţe  semnificative  statistic  între  valorile  obţinute  între  Romexis  şi  Orthalis,
prezentând un coeficient de corelaţie Pearson r = 0.72.

Observam în prezentul studiu faptul cã metoda computerizatã reduce, discret, posibilitatea
de apariţie a erorilor, aceastã metodã fiind consideratã în mod clar mult mai sigurã decât metoda
clasicã. Studiul actual, nu a comparat cele trei programe de analizã computerizatã cu metoda
tradiţionalã, însã relevanţa lui este existenţa diferenţelor demonstrate prin analiza statisticã între
cele trei software-uri.

Parametrii Upper lip thickness, Total chin thickness şi  Z-Angle prezintã în studiul de faţã
diferenţe  semnificative  statistic;  aşadar,  pentru  Upper lip  thickness,  coeficientul  de  corelaţie
Pearson a  fost  scãzut  (Diferenţa medie = -0.675, p = 0.013) r  = 0.73 pentru valorile  dintre
Romexis şi Ax. CEPH, în timp ce mãsurãtorile dintre Ax. CEPH şi Orthalis au fost gãsite cã fiind
crescute (Diferenţa medie = 0.86, p<<0.01).

Pentru parametru  Total chin thickness valoarea obţinutã cu programul  Ax. CEPH a fost
gãsitã  ca  fiind  mult  mai  scãzutã  în  comparaţie  cu  valoare  obţinută cu Romexis,  având  un
coeficient de corelaţie Pearosn r = 0.639. 

Pentru  unghiul  Z,  valorile  au  prezentat  diferenţe  semnificative  pentru  toate  cele  trei
programe computerizate; astfel, între Romexis şi Ax. CEPH (Diferenţa medie = 2.76, p=0.015) şi
între  Romexis şi  Orthalis (Diferenţa  medie  =  2.63,  p=0.023)  diferenţele  au  fost  evidente,
rezultând cã valorile unchiului Z din  Romexis sunt cu mult mai crescute decât celelalte două.
Coeficientul  de  corelaţie  Pearson a  fost  scãzut  între  Ax.  CEPH şi  Romexis,  acesta  având o
valoare r = 0.645, iar între Romexis şi Orthalis o valoare r = 0.68.

Valoarea coeficientului de corelaţie Pearson permite aprecierea gradului de concordanţă
între  valorile  măsurate  prin  programul  cefalometric  Ax.CEPH şi  programul  cefalometric
ORTHALIS, valori ce au fost raportate la cele măsurate şi obţinute cu programul cefalometric
ROMEXIS (considerat ca având valorile „gold standard” în studiul actual).

Toate datele obţinute sunt reprezentate sumar în tabelul 5.89 şi tabelul 5.90, pentru fiecare
analiză în parte, evidenţiindu-se astfel parametrii semnificativi din punct de vedere statistic.
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Tabel 5.89 Valoarea medie, deviația standard (SD), compararea perechilor bazate pe estimarea mediilor
grupate în funcţie de programele de analiză cefalometrică.

Mean±SD*
p-value

(95%CI)

Multiple Comparisons - p values

ROMEXIS A.C.CEPH ORTHALIS ROMEXIS/
ACC

ACC/
ORTHALIS

ROMEXIS/
ORTHALIS

TWEED ANALYSIS

Frankfort-mandibular
incisor angle

63.02±8.68 63.78±9.64 64.45±9.69 0.801964 0.933065 0.948650 0.784595

Frankfort-mandibular plane
angle

21.97±6.89 20.82±5.81 21.84±6.58 0.693646 0.714918 0.767495 0.995834

Incisor-mandibular plane
angle

95.01±10.18 95.04±10.3 91.26±18.02 0.332414 0.990953 0.370137 0.442612

SNA 80.59±3.35 80.01±3.12 78.97±4.17 0.142186 0.761917 0.419340 0.125512

SNB 77.55±4.24 77.81±4.33 77.24±4.52 0.848600 0.963206 0.835005 0.948017

ANB 3.04±4.05 2.20±3.88 1.74±5.05 0.421361 0.679902 0.888662 0.397201

AO-BO -0.71±5.07 -0.91±4.96 -0.29±5.20 0.862660 0.984799 0.855938 0.929439

Occlusal plane 8.09±4.10 6.60±3.47 7.18±4.18 0.257661 0.231726 0.796954 0.577669

Z-Angle 79.14±7.9 76.38±7.89 76.50±9.05 0.265177 0.318596 0.997695 0.351996

Upper lip thickness 10.42±2.30 11.10±1.88 10.24±1.97 0.163460 0.328605 0.167036 0.919140

Total chin thickness 11.31±2.37 12.41±1.94 11.58±2.42 0.090153 0.088948 0.247834 0.860478

Posterior facial height 37.87±6.91 38.44±5.77 36.18±5.17 0.238839 0.911131 0.234555 0.440606

Anterior facial height 55.85±9.63 57.23±6.14 56.89±6.56 0.711083 0.707889 0.979417 0.821110

Facial height index 68.32±8.71 67.37±8.97 - 0.639644 - - -

STEINER ANALYSIS

SNA 80.77±3.16 80.09±3.25 79.58±3.01 0.259382 0.613530 0.762549 0.230531

SNB 77.81±4.36 77.82±4.39 77.42±4.65 0.906228 0.999999 0.921643 0.922126

ANB 2.95±4.25 2.27±3.85 2.16±3.98 0.650767 0.741940 0.992128 0.668047

SND angle 75.08±4.53 75.01±4.58 74.63±4.89 0.902673 0.997617 0.933226 0.907008

Interincisal angle 128.4±12.2 128.2±12.3 129.1±12.3 0.933897 0.997431 0.935075 0.957776

SN-OcP 16.06±4.57 15.96±4.17 16.39±4.23 0.901322 0.994737 0.901161 0.939679

SN-GoGn 30.93±5.8 30.99±5.76 32.74±5.58 0.297119 0.998605 0.381700 0.353999

Max1-NA 24.22±8.94 24.56±8.91 25.13±9.81 0.91 0.99 0.96 0.9

Mand-NB 24.4±7.42 24.95±8.03 24.05±7.33 0.874138 0.947181 0.864332 0.978120

1u-NA 3.67±3.36 4.58±2.94 5.87±2.17 0.004518 0.352039 0.125689 0.003235

1l-NB 3.97±2.32 3.99±2.06 4.74±1.94 0.203957 0.999146 0.279053 0.260483

Pog-NB 1.40±1.8 1.14±2.24 1.951.47± 0.157296 0.817027 0.143941 0.402605

Holdaway Ratio 2.58±3.55 2.86±3.82 0.61±1 0 1 0 0

S-L 43.88±10.1 46.26±8.47 44.87±8.47 0.514740 0.485346 0.780304 0.881659

S-E 17.37±4.02 18.53±3.18 18.39±3.07 0.282216 0.313534 0.984781 0.4

* Valorile au fost exprimate ca medie±SD         
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Tabel 5.90 Media diferenţelor, intervalul de variaţie al diferenţei, compararea perechilor bazate pe estimarea
diferenţei mediilor grupate în funcţie de programele de analiză cefalometrică 

şi raportate la ROMEXIS.

ROMEXIS / ACC ROMEXIS / ORTHALIS

Difference mean
(95%CI for difference*)

p-value
(95%CI)

r* Difference mean
(95%CI for difference**)

p-value
(95%CI)

r

TWEED ANALYSIS

Frankfort-mandibular
incisor angle

-0.761 (-1.98÷0.457) 0.213 0.9235 -1.426 (-2.91÷0.06) 0.06 0.8847

Frankfort-mandibular
plane angle

1.156 (0.56÷2.257) 0.040 0.87 0.13 (-0.814÷1.074) 0.782 0.91

Incisor-mandibular
plane angle

-0.395 (-1.447÷0.657) 0.452 0.9512 3.743 (-1.215÷8.701) 0.135 0.5471

SNA 0.577 (-0.042÷1.197) 0.067 0.8329 1.614 (0.408÷2.820) 0.010 0.5423

SNB -0.261 (-1.009÷0.486) 0.483 0.8591 0.312 (-0.137÷0.76) 0.167 0.9534

ANB 0.839 (0.339÷1.333) 0.002 0.9276 1.302 (0.260÷2.344) 0.016 0.7789

AO-BO 0.195 (-0.496÷0.885) 0.571 0.9125 -0.425 (-1.011÷0.161) 0.150 0.9401

Occlusal plane 1.482 (0.388÷2.576) 0.009 0.6244 0.903 (-0.722÷2.528) 0.268 0.2871

Z-Angle 2.763 (0.576÷4.95) 0.015 0.6453 2.638 (0.386÷4.890) 0.023 0.6809

Upper lip thickness -0.675 (-1.199÷-0.152) 0.013 0.7275 0.185 (-0.387÷0.756) 0.517 0.6783

Total chin thickness -1.101 (-1.716÷-0.486) 0.001 0.6393 -0.270 (-1.154÷0.613) 0.539 0.3710

Posterior facial height -0.566 (-2.462÷1.331) 0.549 0.5993 1.686 (-0.298÷3.669) 0.093 0.5330

Anterior facial height -1.384 (-3.779÷1.010) 0.249 0.6538 -1.045 (-3.379÷1.290) 0.370 0.6748

Facial height index - - 0.8498 ÷ - -

* Lower Bound- Upper Bound (95% Confidence Interval for Difference)

STEINER ANALYSIS

SNA 0.681 (-0.065÷1.1426) 0.072 0.7498 1.187 (0.601÷1.773) 0.000 0.8339

SNB -0.001 (-0.789÷0.787) 0.997 0.8500 0.394 (-0.013÷0.800) 0.057 0.9644

ANB 0.682 (0.184÷1.180) 0.009 0.9346 0.793 (0.371÷1.215) 0.001 0.9533

SND angle 0.071 (-0.672÷0.814) 0.847 0.8768 0.451 (0.024÷0.873) 0.039 0.9649

Interincisal angle 0.196 (-1.112÷1.504) 0.763 0.9479 -0.793 (-2.678÷1.092) 0.399 0.8918

SN-OcP 0.098 (-0.516÷0.712) 0.749 0.9124 -0.334 (-1.428÷0.761) 0.541 0.7159

SN-GoGn -0.068 (-0.528÷0.393) 0.767 0.9706 -1.811 (-2.343÷-1.273) 0.000 0.9601

Max1-NA -0.342 (-1.414÷ 0.730) 0.522 0.9333 -0.914 (-2.166÷0.337) 0.147 0.9217

Mand-NB -0.547 (-1.478÷0.383) 0.241 0.9359 0.350 (-0.357÷1.055) 0.322 0.9676

1u-NA -0.911 (-1.636÷0-0.185) 0.015 0.7622 -2.203 (-3.177÷-1.229) 0.000 0.4950

1l-NB -0.020 (-0.363÷0.322) 0.906 0.8935 -0.764 (-1.056÷-0.472) 0.000 0.9286

Pog-NB 0.259 (-0.064÷0.582) 0.112 0.9036 -0.552 (-1.051÷-0.054) 0.031 0.5864

Holdaway Ratio -0.279 (-0.690÷0.131) 0.176 0.9451 1.972 (0.547÷3.393) 0.008 -0.734

S-L -2.387 (-5.071÷0.295) 0.080 0.6258 -0.993 (-3.343÷1.357) 0.397 0.7166

S-E -1.156 (-2.153÷-0.159) 0.024 0.6672 -1.024 (-2.01÷-0.033) 0.042 0.6716

* r – coeficient de corelaţie Pearson

** Lower Bound- Upper Bound (95% Confidence Interval for Difference)

                                                                         105



Capitolul 5
EVALUAREA FIABILITǍȚII ȘI ACURATEȚII A TREI SOFTURI CEFALOMETRICE COMPUTERIZATE 2D 

Valorile cu un coeficient de corelaţie Pearson mai mare de 0.8 s-au considerat ca fiind
valori puternice, pentru valorile cuprinse între [0.5, 0.8], corelaţia poate fi considerată ca fiind
moderată, iar pentru valori mai mici de 0.5, corelaţia poate fi considerată slabă. Astfel, figura
5.65  şi  figura  5.66,  ilustrează  concordanţa  dintre  valorile  obţinute  cu  cele  trei  programe
cefalometrice diferite pentru analiza Tweed şi respectiv pentru analiza Steiner. Parametrii situaţi
sub linia roşie reprezentând, valorile considerate semnificative.

Fig. 5.65 Corelaţia Pearson pentru valorile obţinute cu analiza Tweed, măsurate cu Ax. CEPH şi Orthalis,
raportate la Romexis.

Fig. 5.66 Corelaţia Pearson pentru valorile obţinute cu analiza Steiner, măsurate cu  Ax. CEPH şi Orthalis,
raportate la Romexis.

5.6 CONCLUZII

Analiza  statisticã  realizatã  pentru  cele  trei  programe  cefalometrice 2D,  Romexis,  Ax.
CEPH şi Orthalis, evidențiazã prezența unor diferenţe semnificative din punct de vedere statistic
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pentru 16 parametri, dintr-un total de 24: SNA, SNB, ANB, AO-BO, Z-angle, Upper lip thickness,
Total chin thickness, SND, Posterior facial height, SN-OcP, SN-GoGn, Mand-NB, 1u-NA, 1l-NB,
Pog-NB, PO şi I – NB, S-E.

Mãsurãtorile  obţinute  cu  Romexis  şi  Ax.  CEPH  au  valori  asemãnãtoare,  în  timp  ce
mãsurãtorile obţinute cu programul de analizã cefalometricã Orthalis  diferã atunci cand sunt
comparate cu celelalte două programe cefalometrice. 

Astfel, pentru analiza Tweed, rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere
statistic între Romexis (consideratã în aceastã cercetare ca fiind de referinţã – metoda „gold
standard”)  şi  Ax.  CEPH pentru  7  variabile: Frankfort-mandibular  plane  angle,  SNA,  ANB,
Occlusal  plane,  Z-angle,  Upper  lip  thickness,  Total  chin  thickness. Pentru  analiza  Steiner,
rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între Romexis şi Ax. CEPH
pentru 2 variabile: ANB şi S-E. 

Pentru analiza Tweed, rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic
între  Romexis  şi  Orthalis  pentru  3  variabile:  SNA,  ANB şi  Z-angle.  Pentru  analiza  Steiner,
rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între Romexis şi Ax. CEPH
pentru 8 variabile: SNA, ANB, SND angle, SN – GoGn, 1u – NA, 1l – NB, Pog – NB, şi S-E.  

Pentru analiza Tweed, rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic
între Romexis şi Ax. CEPH pentru 6 variabile:  Occlusal plane, Z-angle, Upper lip thickness,
Total chin thickness, Anterior facial height, Posterior facial height.  Între Romexis şi Orthalis
rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic pentru 9 variabile: Incisor-
mandibularplane angle, SNA, ANB, Occlusal plane, Z-angle, Upper lip thickness, Total chin
thickness,  Anterior facial height, Posterior facial height.

Pentru analiza Steiner rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic
între Romexis şi Ax. CEPH pentru 4 variabile: Sn-GoG, 1u – NA, S-L şi S-E. Între Romexis şi
Orthalis rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic pentru 6 variabile:
SN – OcP, 1u – NA, Pog – NB, Holdaway Ratio, S-L şi S-E. 

Toate metodele de analizã cefalometricã se completeazã reciproc, neputându-se afirma cã
existã o analizã completã, cu caracteristici superioare celorlalte. Totuşi, în studiul prezent analiza
statistică evidenţiază o mai bună precizie pentru mãsurãtorile obţinute cu programul de analizã
cefalometricã Romexis şi respectiv Ax. CEPH, programul cefalometric Orthalis fiind considerat
inferior acestora.
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6.1  INTRODUCERE

Cefalometria este în general utilizatã în ortodonţie pentru a descrie morfologia şi creşterea
facialã, pentru a prezice modul individual de creştere, pentru întocmirea planului de tratament
sau pentru evaluarea rezultatelor obţinute în urma tratamentului (1, 2). Pentru a realiza o analizã
cefalometricã,  specialistul  trebuie sã identifice anumite puncte craniometrice standardizate  şi
specifice,  obţinând  ulterior  parametrii  angulari  sau  lineari  necesari.  Rezoluţia  imaginii,
complexitatea anatomicã şi suprapunerea structurilor dure şi tegumentare, precum şi experienţa
observatorilor în identificarea reperelor anatomice reprezintã factorii cei mai frecvent întâlniţi
care pot influenţa localizarea unui punct craniometric (3).

În  prezent,  diferite  societãţi  comerciale  cu  profil  medical  au  dzevoltat  numeroase
software-uri specializate cu scopul de a îmbunãtãţi anchetã radiologicã, ajungându-se cât mai
aproape de ideal. 

Programul Planmeca RomexisTM este dezvoltat şi conceput de cãtre societatea Planmeca
Oy, din Finlanda. Acest software are capacitatea de a captura imaginea  într-o manierã simplã şi
rapidã, permiţând vizualizarea, manipularea şi procesarea imaginilor 2D sau 3D în funcţie de
necesitate. 

Funcţionalitatea software-ului  Romexis a fost  special  conceputã pentru a fi  utilizatã cu
predilecţie  în  zona  oro-maxilo-facialã.  Avantajul  acestui  program  specializat  de  vizualizare
imagisticã 2D sau 3D este acelã cã oferã module diferite în funcţie de necesitatea clinicianului.
Astfel, programul deţine un modul pentru imagistica 2D şi 3D, un modul pentru diagnostic 2D şi
3D, un modul  pentru realizarea mãsurãtorilor cefalometrice,  un modul pentru laboratorul de
tehnicã  dentarã  şi  ortodonticã,  un  modul  de  analizã  a  modelelor  de  studiu,  un  modul  ce
realizeazã un planul de tratament 3D, un modul ce realizează exportarea modelelor de studiu în
format STL, un modul de realizare a analizelor cefalometrice şi a suprapunerii acestora, precum
şi un modul  de implantologie.  Astfel,  între radiografiile digitale şi  cele convenţionale  existã
numeroase avantaje, în mod particular pentru tratamentele endodontice şi implantologice (4). 

De-a  lungul  timpului,  numeroase  studii  au  evaluat  şi  analizat  acuratetea  şi
reproductibilitatea  mãsurãtorilor  cefalometrice,  concluzionând  faptul  cã,  metoda  directã  este
consideratã cu mult mai reproductibilã şi fidelã decât cea  manuală; mai mult, diferenţele dintre
cele  douã  metode  fiind  nesemnificative  din  punct  de  vedere  statistic  pentru  majoritatea
parametrilor cefalometrici.

Scopul  studiului  de  faţã  a  fost  acela  de  a  determina  acurateţea  şi  reproductibilitatea
mãsurãtorilor cefalometrice angulare şi liniare obţinute cu douã versiuni diferite ale programului
Planmeca Romexis.

6.2 MATERIALE ŞI METODE

În prezentul studiu s-au folosit 48 de radiografii digitale pre-tratament, imagini preluate
din arhiva unui  centru de radiologie privatã  din Iaşi,  Romania.  Distribuţia  pacienţilor  a fost
astfel: 21 de sex masculin şi 27 de sex feminin, având vârsta cuprinsã între 7 şi 33 de ani. 
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      Toate imaginile radiografice au fost evaluate şi analizate de cãtre doi observatori.  Fiecare
observator   a   efectuat   mãsurãtorile   în   douã  versiuni  diferite  ale  programului  Romexis,
utilizând pentru fiecare în parte douã tipuri de analiză cefalometrică: Analiza Steiner şi Analiza
Downs.

Pentru achiziţia imaginilor de cefalometrie lateralã s-a folosit acelaşi aparat,  Planmeca
ProMax  3D  Mid  (Planmeca,  Helsinki,  Finland),  şi  acelaşi  protocol,  pacientul  având  capul
poziţionat  în  cefalostat  astfel  încât  planul  sagital  sã  fie  perpendicular  cu  podeaua,  planul
orizontal al lui Frankfurt sã fie paralel cu podeaua, dinţii sa fie în ocluzie centricã iar buzele în
repaus.  Dupã obţinerea imaginilor radiografice,  acestea au fost  transferate în baza de date a
programului Romexis.

Mãsurãtorile  cefalometrice  au  fost  realizate  utilizând  versiunea  3.2.0  a  programului
Romexis, şi versiunea 3.6.0 R actualizatã în anul 2014. Observatorii nu au trasat mai mult de 10
radiografii cefalometrice într-o singurã zi.

Imaginile DICOM obţinute au fost vizualizate pe un ecran LED (Light Emitting Diodes),
16:9, la o rezoluţie de  1920 × 1080 pixeli.  Ambele versiuni au fost instalate şi procesate pe
acelaşi calculator, sub aceleaşi condiţii.

Programul  Romexis, indiferent de versiunea folositã, a permis observatorilor sã ajusteze
imaginile prin utilizarea funcţiilor de luminozitate, zoom şi contrast; mai mult, versiunea 3.6.0 R
are  în  plus  faţã  de  versiunea  3.2.0  funcţia  “filtru”  oferindu-i  clinicianului  o  claritate  mult
îmbunãtãţitã. Inainte de începerea analizei cefalometrice, fiecare observator în parte a realizat
calibrarea imaginilor, selectând douã puncte aflate pe scala radiograficã, în partea dreaptã sus.

Pentru realizarea studiului prezent au fost selectate 13 mãsurãtori angulare şi 11 liniare
(Tabel 6.1, Figura 6.1 şi 6.2) comune pentru analiza relaţiilor dento-faciale. 

Dupã identificarea reperelor anatomice, realizatã cu un mouse pe imagini de radiografie
digitalã, mãsurãtorile cefalomterice au fost generate în mod automat de cãtre software, acesta
eliberând un document excel pentru fiecare analizã în parte.

Tabel 6.1 Mãsurãtori cefalometrice utilizate în studiu.

Skeletal parameters Dentoalveolar parameters Soft tissue parameters
1 - SNA 13 – 1u – NA  (mm) 22 – Upper lip thickness
2 – SNB 14 – 1l – NB (mm) 23 – Total chin thickness
3 – ANB 15 – AO-BO 24 – Z-Angle
4 – Occlusal plane 16 – Interincisal angle
5 – SN – GoGn 17 – Holdaway  Ratio (PO AND I TO NB)

(mm)
6 – Anterior facial height (AFH) 18 – Incisor-mandibular plane angle
7 – Posterior facial Height (PFH) 19  –  Frankfort-mandibular  incisor  angle

(U1 to SN)
8 – S – L (mm) 20 – Max1-NA (angle incisive superior)
9 – S -E (mm), 21 – Mand -NB (angle incisive inferior)
10  –  Frankfort-mandibular
plane angle
11 – SND  angle
12 – Pog -NB (mm)

6.3 REZULTATE

Analiza statisticã a fost realizatã pe baza testului Scheffe, pentru un interval de confidenţă
de 95% (nivel de semnificaţie p=0.05). Rezultatele au fost prezentate ca medie ± SD.

Rezultatele studiului prezent au arãtat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic
atât  pentru  analiza  Steiner  cât  şi  pentru  analiza  Tweed.  Astfel,  în  analiza  Tweed,
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reproductibilitatea inter-observatorie pentru varianta de Romexis 3.2.0 a fost interpretatã ca fiind
semnificativã  statistic  pentru  parametrii  AO-BO,  Z-Angle şi  Facial  height  index,  iar  pentru
versiunea de Romexis 3.6.0 R reproductibilitatea inter-observatorie a fost gãsitã cu semnificaţie
statisticã pentru parametrii  SNA şi  Facial  height  index. Atunci când s-a  comparat  cele douã
versiuni  de  software  între  ele,  analiza  statisticã  a  evidenţiat  diferenţe  semnificative  statistic
pentru mãsurãtorile AO-BO şi Z-Angle (Tabel 7.2).

      

Fig 6.1 Parametrii angulari obţinuţi din analiza Steiner şi Tweed (imagine preluatã din arhiva personalã)

Fig. 6.2 Parametrii liniari obţinuţi din analiza Steiner şi Tweed (imagine preluatã din arhiva personalã)

Pentru parametrul SNA obţinut în analiza cefalometricã Tweed nu s-au remarcat diferenţe
semnificative  din  punct  de  vedere  statistic  între  valorile  Observatorului  1  şi  cele  ale
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Observatorului 2 pentru versiunea 3.2.0.
Pentru  Romexis  3.6.0  R parametrul  SNA prezintã  diferenţe  semnificative  statistic  între

Observatorul  1  şi  Observatorul  2  (p=0.0074);  analiza  statisticã  evidenţiazã  diferenţele
nesemnificative pentru SNA  între cele douã versiuni de Romexis (Figura 6.3).

Tabel 6.2 Valoarea medie, deviația standard (SD), compararea perechilor bazate pe estimarea mediilor grupate în
funcţie de programele de analiză cefalometrică (analiza Tweed)

TWEED
ANALYSIS

Mean±SD* p-value (95%CI)
Scheffe TestPlanmeca Romexis 3.2.0 Planmeca Romexis 3.6.0 R

observer 1 observer 2
p-value
Scheffe
Test

observer 1 observer 2
p-value
Scheffe
Test

V3.6.0.R vs. V 3.2.0

observer 1 observer 2

Frankfort-
mandibular
incisor angle

61.94±9.20 62.42±9.30 0.998560 63.16±7.28 64.27±8.63 0.982863 0.977565 0.927573

Frankfort-
mandibular
plane angle

23.41±6.90 21.85±5.89 0.886009 20.61±6.21 21.53±5.41 0.973487 0.557650 0.998711

Incisor-
mandibular
plane angle

94.65±8.30 95.73±8.64 0.980721 96.23±7.31 94.20±7.81 0.887520 0.942557 0.948230

SNA 80.97±1.66 80.42±2.20 0.853919 81.83±2.12 79.97±1.79 0.034591 0.588577 0.908251

SNB 77.00±4.07 77.24±3.98 0.998373 77.53±4.33 77.14±4.08 0.993066 0.982476 0.999902

ANB 3.97±3.86 3.19±4.14 0.937554 4.30±3.79 2.82±3.67 0.693505 0.994968 0.993112

AO-BO 0.83±4.67 0.26±4.94 0.048581 0.64±4.73 -0.28±4.50 0.943538 0.036049 0.031383

Occlusal
plane

9.48±4.43 7.60±3.72 0.986132 7.60±3.83 8.10±3.04 0.981437 0.999509 0.987678

Z-Angle 75.53±8.93 80.38±9.13 0.038978 77.80±8.28 76.83±8.72 0.989102 0.010667 0.0353123

Upper  lip
thickness

10.76±2.13 11.04±2.02 0.975155 10.24±2.10 10.93±2.09 0.719828 0.858268 0.998639

Total  chin
thickness

12.04±2.29 11.68±2.36 0.951708 11.94±1.80 12.43±2.11 0.886748 0.998964 0.685024

Posterior
facial height

40.50±5.94 38.53±5.92 0.713875 41.39±5.87 39.00±5.67 0.568798 0.962713 0.994585

Anterior facial
height

56.41±6.84 56.63±6.96 0.994034 56.36±6.52 56.47±6.70 0.998606 0.983852 0.941552

Facial  height
index

71.96±7.80 68.32±8.61 0.036782 73.86±9.71 69.22±7.61 0.020093 0.480404 0.736326

Rezultatele au fost expuse ca medie ±SD

         

Categ. Box & Whisker Plot:      SNA
Planmeca Romexis 3.2.0  SNA:   F(1,38) = 0.7851, p = 0.3811; KW-H(1,40) = 1.9032, p = 0.1677
Planmeca Romexis 3.6.0 R  SNA:   F(1,38) = 9.0242, p = 0.0047; KW-H(1,40) = 7.1715, p = 0.0074
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observer 1 observer 2
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Planmeca Romexis 3.6.0 R

81.83

79.97

81.83
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observer 1 observer 2
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81.83

79.97

p=0.034591

Fig. 6.3 Analiza statisticã obţinutã pentru parametrul SNA; graficul aratã reproductibilitatea interobservatorie şi cea
dintre versiunile de software. 

Pentru parametrul AO-BO, obţinut cu analiza cefalometricã Tweed, s-au observat diferenţe
semnificative statistic între valorea medie a Observatorului 1 şi cea a Observatorului 2 pentru
ambele versiuni de Romexis, 3.2.0 şi 3.6.0 R. Compararea  între Romexis 3.2.0 şi Romexis 3.6.0
R aratã pentru Observatorul 2 diferenţe semnificative pentru mãsurãtorile parametrului AO-BO
(p=0.03) (Figura 6.4).     
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Categ. Box & Whisker Plot: AO-BO
Planmeca Romexis 3.2.0 :   F(1,38) = 8.1373, p = 0.0131; KW-H(1,40) 7.1873, p = 0.0152

Planmeca Romexis 3.6.0 R:   F(1,38) = 5.3985, p = 0.0216; KW-H(1,40) = 5.4946, p = 0.0219
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0.26

0.64

-0.28
p=0.031383

p=0.048581

Fig. 6.4 Analiza statisticã obţinutã pentru parametrul AO-BO; graficul aratã reproductibilitatea
interobservatorie şi cea dintre versiunile de software.

Pentru  parametrul  Z-Angle din  analiza  Tweed,  s-au  remarcat  diferenţe  semnificative
statistic între valorile obţinute de cãtre Observatorul 1 şi cele de cãtre Observatorul 2 pentru
versiunea  Romexis  3.2.0. O compararea  realizatã  între  cele  douã versiuni  de  Romexis  aratã
diferenţe semnificative între Observatorul 2 şi Observatorul 1 (Figure 6.5).

Categ. Box & Whisker Plot: Z-Angle
Planmeca Romexis 3.2.0:   F = 9.8796, p = 0.02979; KW-H = 9.2134, p = 0.01368
Planmeca Romexis 3.6.0 R:   F = 0.1288, p = 0.7217; KW-H = 0.3227, p = 0.5700
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Fig. 6.5 Analiza statisticã obţinutã pentru parametrul Z-Angle; graficul aratã reproductibilitatea
interobservatorie şi cea dintre versiunile de software.

Pentru  paramentrul  Facial  height  index,  din  analiza  Tweed,  s-au  observat  diferenţe
semnificative  statistic  între  valorile  medii  ale  Observatorului  1  şi  cele  ale  Observatorului  2
pentru  ambele  versiuni  de  Romexis;  între  cele  douã  versiuni  de  software  nu  s-au  constatat
diferenţe statistice pentru parametrul Facial height index (Figura 6.6).

Categ. Box & Whisker Plot: Facial height index
Planmeca Romexis 3.2.0  Facial height index:   F(1,38) =1 1.962, p = 0.01693; KW-H(1,40) = 1.651, p = 0.0198
Planmeca Romexis 3.6.0 R  Facial height index:   F(1,38) = 12.823, p = 0.0101; KW-H(1,40) = 12.547, p = 0.01105
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Fig. 6.6 Analiza statisticã obţinutã pentru parametrul Facial height index; graficul aratã reproductibilitatea
interobservatorie şi cea dintre versiunile de software.
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Pe de altã parte, pentru cea de a doua analizã cefalometricã utilizatã în studiu, analiza
Steiner,  reproductibilitatea  interobservatorie  pentru  Romexis  3.6.0  R aratã  diferenţe
semnificative statistic pentru parametrii  Interincisal angle, Max1-NA şi  Max1-SN. Atunci când
realizãm o comparare între cele douã versiuni de Romexis, valorile aratã diferenţe semnificative
pentru Observatorul 1 în ceea ce priveşte mãsurãtorile parametrilor Interincisal angle, Max1-NA
şi Max1-SN (Tabel 6.3).

Tabel 6.3 Valoarea medie, deviația standard (SD), compararea perechilor bazate pe estimarea mediilor grupate în
funcţie de programele de analiză cefalometrică (analiza Tweed).

STEINER
ANALYSIS

Mean±SD* p-value (95%CI)
Scheffe TestPlanmeca Romexis 3.2.0 Planmeca Romexis 3.6.0 R

observer 1 observer 2
p-value
Scheffe
Test

observer 1 observer 2
p-value
Scheffe
Test

V3.6.0.R vs. V 3.2.0

observer
1

observer
2

SNA 81.29±2.25 80.40±2.11 0.596740 81.37±2.55 80.11±2.05 0.296334 0.999599 0.976720

SNB 77.30±4.17 77.26±4.09 0.976449 77.24±4.26 77.04±3.91 0.876004 0.999018 0.984153

ANB 4.00±3.64 3.15±4.08 0.92 4.13±3.86 3.08±3.82 0.860921 0.999644 0.999950

SND angle 75.24±4.54 74.82±4.43 0.990444 74.04±4.29 74.58±4.43 0.980578 0.827383 0.998327

Interincisal
angle

131.6±11.7 130.47±12.06
0.746098

126.82±10.83 132.51±11.46
0.030701 0.028594 0.841133

SN-OcP 16.11±4.58 16.18±4.54 0.998897 16.04±4.64 16.17±4.07 0.995560 0.958813 0.994061

SN-GoGn 30.50±6.01 30.77±5.85 0.885104 31.05±6.02 31.14±5.91 0.959731 0.954734 0.979141

Max1-NA 20.2±8.6 21.9±9.2 0.55 23.3±9.0 21.0±9.8 0.036483 0.028254 0.759781

Max1-SN 101.4±8.83 101.90±9.36 0.881440 104.67±9.41 101.14±9.75 0.028409 0.031071 0.812174

Mand-NB 24.19±6.34 24.47±6.37 0.882246 25.75±4.88 23.38±5.95 0.256215 0.438041 0.589052

1u-NA 2.66±2.97 3.41±3.47 0.492575 2.83±2.65 3.39±3.28 0.570205 0.862940 0.982038

1l-NB 4.44±2.09 4.05±1.92 0.531269 4.57±2.09 4.04±1.84 0.454010 0.846705 0.990004

Pog-NB 2.50±3.36 1.70±2.06 0.404319 2.87±3.23 1.98±2.36 0.354014 0.680308 0.754217

Holdaway
Ratio

1.95±4.47 2.35±3.39
0.762413

1.89±4.19 2.12±3.37
0.858282 0.962216 0.857346

S-L 46.17±9.95 45.37±8.82 0.779472 45.30±8.63 45.13±8.75 0.952012 0.777889 0.939360

S-E 18.04±2.79 18.68±2.98 0.569997 18.13±3.92 18.68±2.93 0.585006 0.932217 0.999390

Rezultatele au fost expuse ca medie ±SD

Pentru  parametrul  Interincisal  angle, din  analiza  Steiner,  s-au  obţinut  diferenţe
semnificative  statistic  între  Romexis  3.2.0 şi  Romexis  3.6.0  R pentru  Observatorul  1.  O
comparaţie interobservatorie pentru Romexis 3.6.0 R aratã diferenţe semnificative statistic pentru
Interincisal angle (Figura 6.7).

Categ. Box & Whisker Plot: Interincisal  angle
Planmeca Romexis 3.2.0  F(1,38) = 0.0994, p = 0.7543; KW-H = 0.1539, p = 0.6949

Planmeca Romexis 3.6.0 R F(1,38) = 6.6023, p = 0.01150; KW-H = 5.7959, p = 0.0161
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Fig. 6.7 Analiza statisticã obţinutã pentru parametrul Interincisal angle; graficul aratã reproductibilitatea
interobservatorie şi cea dintre versiunile de software.

Parametrul  Max1-NA, din analiza Steiner, aratã diferenţe interobservatorii semnificative
statistic, valabile pentru ambele versiuni de  Romexis; pentru Observatorul 1 analiza statisticã
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evidenţiaza diferenţe semnificative între Romexis 3.2.0  şi Romexis 3.6.0 R (Figure 6.8).

Categ. Box & Whisker Plot: Max1-NA
Planmeca Romexis 3.2.0  F(1,38) = 0.3908, p = 0.5356; KW-H(1,40) = 0.1873, p = 0.6652

Planmeca Romexis 3.6.0 R  F(1,38) = 6.5787, p = 0.03515; KW-H(1,40) = 5.8459, p = 0.03577
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Fig. 6.8 Analiza statisticã obţinutã pentru parametrul Max1-NA; graficul aratã reproductibilitatea
interobservatorie şi cea dintre versiunile de software.

Parametrul  Max1-SN,  din  analiza  Steiner,  aratã  diferenţe  semnificative  între  cei  doi
observatori  pentru  Romexis 3.6.0 R;  o comparaţie între cele douã versiuni de software aratã
diferenţe semnificative pentru Observatorul 1 (Figura 6.9).

Categ. Box & Whisker Plot: Max1-SN
Planmeca Romexis 3.2.0:   F(1,38) = 0.0236, p = 0.8786; KW-H(1,40) = 1.4211E-14, p = ---

Planmeca Romexis 3.6.0 R:   F(1,38) = 11.3545, p = 0.02517; KW-H(1,40) = 11.4817, p = 0.02235
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Fig. 6.9 Analiza statisticã obţinutã pentru parametrul Max1-SN; graficul aratã reproductibilitatea
interobservatorie şi cea dintre versiunile de software.

Astfel,  analiza statisticã aratã pentru versiunea 3.6.0 R, diferenţe semnificative statistic
pentru mãsurãtorile SNA şi Facial height index. Mai mult, existã diferenţe semnificative statistic
pentru  SNA între  valorile  Observatorului  1  (81.83±2.12)   şi  cele  ale  Observatorului  2
(79.97±1.79),  având  valoarea  p  =  0.034591;  pentru  Facial  height  index existã  diferenţe
semnificative între Observatorul 1 (73.86±9.71) şi  Observatorul 2 (69.22±7.61) cu o valoare
p = 0.020093.

Pentru  analiza  Steiner  s-au  arãtat  existenţa  unor  diferenţe  semnificative  din  punct  de
vedere statistic pentru parametrii  Interincisal angle, Max1-NA şi  Max1-SN. Astfel, parametrul
Interincisal angle evidenţiazã diferenţe între valorile Observatorului 1 (126.82±10.83) şi între
cele  a  Observatorului  2  (132.51±11.46),  valoarea  coeficientului  p  fiind  egalã  cu  0.030701;
valorile dintre mãsurãtorile Observatorului 1 (23.3±9.0) şi Observatorului 2 (21.0±9.8) prezintã
un coeficient p=0.036483.

Pentru  versiunea  Romexis  3.2.0,  analiza  Tweed,  parametrii  AO-BO,  Z-Angle şi  Facial
height index prezintã diferenţe semnificative statistic. Astfel, AO-BO prezintã diferenţe statistice
pentru valorile Observatorului 1 (0.83±4.67) şi pentru cele ale Observatorului 2 (0.26±4.94),
valoare  p  =0.048581;  valorile  parametrului  Z-Angle dintre  Observatorul  1  (75.53±8.93)  şi
Observatorul 2 (80.38±9.13) prezintã o valoare p=0.038978; valorile parametrului Facial height
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index dintre  Observatorul  1  (71.96±7.80)  şi  Observatorul  2  (68.32±8.61)  prezintã  o valoare
p=0.036782;

Pentru analiza Steiner nu s-a remarcat nicio diferenţã semnificativã din punct de vedere
statistic între cei doi observatori. 

6.4 DISCUŢII

Diagnosticul de malocluzie precum şi analiza rezultatelor obţinute în urma tratamentului,
derivã dintr-o interpretare corectã şi atentã a filmelor cefalometrice. 

Analiza cefalometricã computerizatã este precisã şi cu o ratã mare de reproductibilitate,
asigurându-ne  cã  producerea  de  erori  este  minimã.  Studiul  prezent  are  ca  scop  evaluarea
exactităţii şi reproductibilităţii mãsurãtorilor cefalometrice obţinute cu douã versiuni diferite de
Romexis, mãsurãtori obţinute prin analiza Steiner şi Tweed.

În lucrarea noastrã, comparaţia dintre versiunile Romexis 3.2.0 şi 3.6.0 R aratã faptul cã
variabilele SNA, Interincisal angle, Max1-NA, Max1-SN, AO-BO, Z-Angle şi Facial height index
sunt semnificative din punct de vedere statistic; unele dintre acestea prezentând o diferenţã micã,
însã consideratã  semnificativã statistic. Celelalte variabile nu au prezentat semnificaţie statisticã
atunci când s-au comparat versiunile între ele. 

O  posibilã  explicaţie  pentru  aceste  diferenţe  ar  putea  fi  cauzatã  de  dificultatea  de
identificare a punctelor craniometrice A, N, Pg’ şi a planului de ocluzie. Rezultate similare au
fost evidenţiate şi de cãtre alţi autori (5, 6).

6.5 CONCLUZII

Din totalul mãsurãtorilor utilizate în studiu, doar  pentru SNA, Interincisal angle, Max1-
NA,  Max1-SN,  AO-BO,  Z-Angle şi   Facial  height  index  s-au  gãsit  diferenţe  semnificative
statistic.  Astfel,  pentru  programul  cefalometric  Romexis,  versiunea  3.2.0,  analiza  Tweed,
rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între mãsurãtorilor obţinute
de către cei doi observatori, pentru parametrii AO-BO, Z-angle şi Facial height index. 

Pentru  programul  cefalometric  Romexis,  versiunea  3.6.0  R,  analiza  Tweed,  rezultatele
aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între  mãsurãtorilor obţinute de către
cei doi observatori, pentru parametrii SNA şi Facial height index.

Atunci cãnd se comparã mãsurãtorilor Observatorului 1 obţinute pentru cele două versiuni
de  software,  rezultatele  aratã  diferenţe  semnificative  din  punct  de  vedere  statistic  pentru
parametrii  AO-BO  şi Z-angle.  Pentru Obseravtorul 2, rezultatele aratã diferenţe semnificative
statistic pentru aceeaşi parametrii, AO-BO şi Z-angle.

Pentru programul cefalometric Romexis, versiunea 3.2.0, analiza Steiner, rezultatele nu
evidenţiazã diferenţe  semnificative  statistic  între  mãsurãtorilor  obţinute  de  către  cei  doi
observatori. 

Pentru  programul  cefalometric  Romexis,  versiunea 3.6.0 R,  analiza Steiner,  rezultatele
aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între  mãsurãtorilor obţinute de cãtre
cei doi observatori, pentru parametrii Interincisal angle, Max1-NA şi Max1-SN.

Atunci când se comparã mãsurãtorilor Observatorului 1 obţinute pentru cele două versiuni
de  software,  rezultatele  aratã  diferenţe  semnificative  din  punct  de  vedere  statistic  pentru
parametrii  Interincisal  angle,  Max1-NA  şi Max1-SN.  Pentru  Obseravtorul  2,  rezultatele  nu
evidenţiazã diferenţe semnificative statistic. 

În  concluzie,  rezultatele  obţinute  pentru  Romexis  3.2.0,  evidenţiazã o  mai  bunã
reproductibilitate,  deşi  calitatea  imaginilor  generate  de  versiunea  Romexis  3.6.0  R este
superioară. 
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7.1 INTRODUCERE

Erupţia  dinţilor  permanenţi  reprezintã  o  multitudine  de  evenimente  complexe  şi  se
desfãşoarã pe un tipar de creştere sincronizatã cu cea a osului mandibular şi maxilar înspre
direcţia înainte şi lateral. Fenomenul de incluzie osoasã este de asemenea o condiţie patologicã
definitã ca fiind oprirea din erupţie a unui dinte permanent la nivelul cavitãţii orale.

În 1964, Ando şi colab. (135) utilizeazã pentru prima datã terminologia de “transmigrare”.
Autori precum Joshi sau Aras şi colab. (136, 137) numesc acest fenomen neobişnuit ca fiind
mişcarea intraosoasã a caninului mandibular, “ transmigrare dentarã”. Ozan (137) susţine faptul
cã aceastã transmigrare dentarã este extrem de rar întalnitã la nivelul dinţilor mandibulari.

Tarsitano şi colab.  (138) definesc transmigrarea drept un fenomen complet doar atunci
când un canin inclus mandibular a depaşit linia medianã. În ultimul timp, conform unui studiu
realizat de Javid (139), un canin mandibular neerupt şi care a depaşit linia medianã cu peste
jumatate din lungimea sa, este considerat ca fiind un dinte transmigrat. În alt studiu, Joshi (136)
susţine cã tendinţa  unui canin de a depaşi linia  medianã este  cu mult  mai  importantã  decât
distanţa parcursã de dintele inclus dupã linia  medianã.  Prezenţa dinţilor transmigraţi  variazã
între 0.14 şi 0.31 % (140, 141).

Frecvenţa fenomenului de transmigrare dentarã este mai întalnitã în cazul pacienţilor de
sex feminin decât la cei de sex masculin; pe de alta parte aceastã condiţie neobişnuitã este mai
des intalnitã unilateral, iar simpomatologia poate apãrea la orice vârstã cuprinsã între 8 şi 62 de
ani (142).

Existã  numeroase  ipoteze  şi  teorii  despre  acest  fenomen  anormal,  însã  etiologia  şi
mecanismul cert este încã unul necunoscut. Ando şi Shapira (135, 143) considerã cã tumorile,
chisturile şi odontoamele pot cauza malpoziţii ale dinţilor atunci cand se regasesc în calea de
erupţie  a  acestora.  Pierderea  prematurã  a  dinţilor  temporari,  retenţia  caninilor  temporari,
înghesuirile, spaţierile, dinţii supranumerari, precum şi lungimea excesivã coronarã a caninilor
mandibulari reprezintã factorii cei mai severi sugeraţi de literatura de specialitate cu privire la
apariţia acestui fenomen neobişnuit (135, 143, 144).

7.2 CAZ CLINIC, METODE ŞI REZULTATE

Pacienta,  SA,  în  vârstã  de  8  ani,  prezintã  o  disarmonie  dento-maxilarã  cu  înghesuire
bimaxilarã, Clasa II Angle subdiviziunea 1.

Examenul ortopantomografic, realizat în data de 23/10/2007 evidenţiazã: versia categoricã
a lui 32, tipar de erupţie inversat 33, 34, 43, 44 şi tendinţa de transpoziţie 32-33, 33 fiind orientat
oblic între 31 şi 32 (Figura 7.1). Dupã examinarea clinicã şi imagisticã, pacienta a primit un
tratament ce a constat în aplicarea unui arc transpalatal la arcada maxilarã şi respectiv un arc
lingual la arcada mandibularã.

Dupa doi ani şi jumatate, la un nou examen imagistic de ortopantomografie, realizat în
data de 28/04/2010, putem observa dincolo de linia medianã transmigrarea caninului 33 (Figura
7.2); Ortopantomografia relevã de asemenea, orientarea netã a cuspidului caninului în dreptul
apexului  incisivului  central  41.  În  plus,  se  poate  remarca  şi  o  discretã  orientare  a  vârfului
cuspidului  caninului  cãtre  rãdãcina  incisivului  lateral  42,  motiv  pentru  care  s-a  recomandat
investigarea computer tomograficã, Dental CT. 
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Examenul  Dental  CT  realizat  cu secţiuni de  0.5 mm  în  plan axial, cu  filtru  dentar HR
(HIGH Resolution), a fost analizat în plan axial evidenţiind poziţia caninului  inclus 33, localizat
oblic cãtre vestibul, având vârful rãdãcinii în partea dreaptã a apexului incisvului lateral, vârful
cuspidului caninului gãsindu-se în contact cu sacul folicular şi incisivii centrali 31 şi 41.

Fig. 7.1 Radiografie panormaicã ce evidenţiaza versia completã a lui 32, tiparul de erupţie inversat 33, 34, 43, 44 şi
tendinţã de transpoziţie 32-33, 33 fiind orientat oblic între 31 şi 32 (imagine preluatãdin arhiva personalã). 

Fig. 7.2 Radiografie panormaicã ce evidenţiazã transmigrarea lui 33 depãşind linia medianã, precum şi orientarea
netã a vârfului cuspidului caninului cãtre apexul incisivului central 41; discreta deplasare a vârfului caninului cãtre

rãdãcina incisivului lateral 42 (imagine preluatã din arhiva personalã).

La examenul Dental CT, secţiunile axiale (Figura 7.3) nu evidenţiazã resorbţie radicularã
la nivelul suprafeţei orale a incisivului central  

Fig. 7.3 Imagine Dental CT , secţiune axialã ce relevã absenţa resorbţiei radiculare la nivelul suprafeţei orale a
incisivului central, evidenţiind o discontinuitate a osului vestibular (imagine preluatã din arhiva personalã).
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Secţiunile  panoramice paraaxiale  (Figura 7.4 şi  7.5)  realizate  perpendicular  pe canalul
mandibular, nu permit o apreciere corectã cu privire la resorbţia suprafeţei vestibulare, însã se
poate evidenţia sacul folicular tangent la suprafaţa vestibularã a incisivului central, prezentând o
discontinuitate la nivelul corticalei de 0.5 mm.

Fig. 7.4 Imagine Dental CT ce aratã discontinuitatea corticalei pe o întindere de 0.5 mm (imagine preluatã din
arhiva personalã).

Fig. 7.5 Imagine Dental CT ce aratã transmigrarea caninului permanent de partea stangã, localizat în aproprierea
apexurilor incisivilor de pe partea dreaptã (imagine preluatã din arhiva personalã).  

Imaginile de secţiuni transversale permit analiza caninului inclus în toate cele 3 planuri,
planuri  ce  apar  suprapuse  pe  ortopantomografie;  examenul  CT permite  şi  evidenţiazã  liza
corticalei  vestibulare.  În  acest  moment,  medicul  ortodont  decide  pentru  aplicarea  de  aparat
ortodontic fix pe bazã de brakets la nivelul ambelor maxilare.

Examenul ortopantomografic realizat în data de 22/11/2011, evidenţiazã nivelarea lui 33
(Figura 7.6), coroana fiind plasatã între 41 şi 42.

Toate aceste condiţii au condus la îndepãrtarea chirurgicalã a caninului transmigrat 33.
La examenul intraoral putem distinge 32 în mezio-oro-poziţie, cu o tendinţã de inversare
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redusã a lui 21, precum şi o inocluzie sagitalã pozitivã (Figura 7.7). 
Arcada mandibularã evidenţiazã o ciupire a spaţiului necesar aliniamentului 32 (Figura

7.8). Caninul transmigrat mandibular fiind astfel clasificat ca fiind de Tip 1.  

Fig. 7.6 Radiografie panoramicã ce sugereazã alinierea lui 33 având coroana plasatã între 41 şi 42 (imagine preluatã
din arhiva personalã).

Fig. 7.7 Examinare intraoralã ce denotã poziţia mezio-oralã a lui 32, cu tendinţã inversã de reducţie a lui 21 şi o
inocluzie sagitalã pozitivã (imagine preluatã din arhiva personalã).

Fig. 7.8 Examenul intraoral, a arcadei mandibulare, vedere dinspre ocluzal, evidenţiind ciupirea spaţiului pentru
alinierea lui 32 (imagine preluatã din arhiva personalã).
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7.3 DISCUŢII

Fenomenul de transmigrare a caninului mandibular are o importanţã sugestivã în domeniul
medicinei dentare, conducând la probleme interdiciplinare cu implicaţii ortodontice, chirurgicale
şi  radiologice.  Anomalia  este  practic  diagnosticatã  cu  certitudine  doar  printr-un  examen  de
imagisticã  oralã,  fiind  bazatã  primordial  pe  o  radiografie  panoramicã.  În  2006,  Torre  (141)
raporteazã  în  literaturã  cã  erupţia  unui  dinte  transmigrat  este  o  condiţie  rarã,  întalnitã  în
aproximativ 5 % din cazuri. 

În majoritatea cazurilor raportate în literaturã, dinţii au fost gasiţi într-o poziţie orizontalã
(139, 144, 145) lângã apexurile dinţilor erupţi, însã au fost întâlnite şi cazuri în care caninul
inclus transmigrat se aflã în poziţie semiorizontalã sau chiar verticalã (139, 146-149).

Caninul transmigrat orientat labial cãtre rãdãcinile incisivilor pare a fi asociat cu creşterea
proinclinaţiei incisivilor mandibulari (143, 150). De asemenea, Vichi şi Franchi (145) sugereazã
cã proinclinaţia incisivilor mandibulari duc la creşterea înclinaţiei axiale a caninului neerupt,
precum şi la o extindere a ariei transversale de la nivelul simfizei mentoniere, condiţii favorabile
de apariţie a fenomenului de transmigrare.

Incidenţa caninului  transmigrat  este  de asemenea neobişnuitã,  astfel  conform lui  Javid
(139) doar un singur canin transmigrat a fost evidenţiat dintr-un total de 1000 studenţi, în timp
ce Zvolanek (146) dintr-un total de 400 de pacienţi nu a găsit niciunul cu canin transmigrat, iar
Aydin  (147)  a  găsit  14  canini  incluşi  transmigraţi  atât  la  nivel  maxialar  cât  şi  mandibular
dintr-un total de 4500 de pacienţi examinaţi.

Este absolut necesar, ca în jurul vârstei de 8-9 ani sã se solicite în mod periodic realizarea
unui radiografii de tip ortopantomografie, pentru monitorizarea tiparului de erupţie şi pentru a
elimina prezenţa oricãrei anormalitãţi precum transmigrarea.

Atunci când întâlnim o astfel de anomalie, tratamentul ales poate fi  îndepãrtarea sa pe
cale chirurgicalã sau se poate opta pentru monitorizarea caninului transmigrat fãrã a interveni
chirurgical. Expunerea şi alinierea ortodonticã sau transplantarea pot fi de asemenea considerate
ca  fiind  opţiuni  de  tratament  în  caz  de  canin  transmigrat  (136,  151).  Din  cauza  poziţiei
nefavorabile,  de  cele  mai  multe  ori  este  dificil  de  atins  un succes  garantat  al  tratamentului
ortodontic.

De-a lungul timpului,  foarte puţine cazuri  de canin transmigrat s-au solvat cu corecţie
ortodonticã (152, 153). Tratamentul caninului transmigrat este foarte complicat atunci cand este
diagnosticat într-o  etapã avansatã de evoluţie.

Caninul inclus este întalnit  mai frecvent la maxilar decât la mandibulã (149, 154). Un
studiu al lui Aydin şi Yilmaz, raportează pentru prima datã transmigrarea unui canin maxilar
inclus dincolo de linia medianã (150).

Rohrer (149) observã într-un studiu personal cã prezenţa caninul inclus este de 20 de ori
mai frecventã la maxilar decât la mandibulã, şi Chu şi colab. (155) raporteazã aceastã raţie ca
fiind de 6.14. Deşi aceastã frecvenţã scazutã nu poate fi foarte clar explicată în comparaţie cu
descoperirile lui Rohrer (149), însã aceste rezultate indicã faptul cã incidenţa caninului inclus
poate varia în funcţie de populaţie. 

În timp ce majoritatea caninilor transmigraţi mandibulari sunt unilaterali (135, 143, 150,
156, 157, 151, 158), doar 9 % din cazuri au fost bilaterali (135a, 159).

Dupã nenumãrate sudii, în anul 2002, Mupparapu (143) propune o clasificare a caninului
mandibular transmigrat în cinci grupe. Aceastã clasificare poate fi urmãritã în Tabelul 7.1, în
acord cu tiparul de migrare şi poziţia din cavitatea oralã.

7.4 CONCLUZII

Situaţiile de canin inclus transmigrat raportate în literatura de specialitate s-au încadrat în
tipul 1, in timp ce tipul 5 a fost raportat ca fiind situaţia cea mai rarã întâlnitã. Stuaţia clinicã a
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caninului transmigrat în studiul prezent este în concordanţã cu tipul 1.

Tabel 7.1 Clasificarea caninului mandibular transmigrat.

Tipul de canin transmigrat mandibular Caracteristici

Tip 1
-  caninul  inclus  mezio-angular  ce  a
trecut  de  linia  medianã,  în  directie
labialã sau lingualã, având coroana langã
linia medianã 

Tip 2
-  canin  inclus  orientat  orizontal  în
aproprierea  marginii  inferioare
mandibulare, lângã apexurile incisivilor 

Tip3 -  caninul  a  erupt  mezial  sau  distal  în
dreptul caninului opus 

Tip 4
-  caninul  este  inclus  cu  o  direcţie
orizontalã,  în  aproprierea  marginii
inferioare  a  mandibulei,  în  dreptul
apexurilor  premolarilor  sau  a  molarilor
de pe hemiarcada opusã 

Tip 5
- canin inclus poziţionat vertical pe linia
medianã 
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ROLUL UTILIZĂRII CBCT-ULUI ÎN LOCALIZAREA
CANINULUI INCLUS ŞI ÎN DETERMINAREA

RESORBŢIEI RADICULARE LA NIVELUL DINŢILOR
ADIACENŢI, ÎN POPULAŢIA ROMÂNĂ

8.1  INTRODUCERE

        Incluzia dentarã este un fenomen patologic, definit ca fiind lipsa fenumenului de erupţie în
cavitatea oralã a unui dinte permanent, fiind definitã pentru prima datã în 1922 de cãtre Colyer.
Primul dinte permanent, ca şi frecvenţã, inclus în osul alveolar este molarul de minte. Dupã
molarul de minte, dintele cel mai frecvent afectat este caninul maxilar permanent, cu o variaţie
între  1 şi  3  % (160-162).  Caninul  inclus  poate  avea o poziţie  palatinalã  sau vestibularã.  În
Europa, caninul inclus în poziţie palatinalã este de 3 ori mai frecvent decât incluzia vestibularã
(163).

În prezent  în  practica medicalã,  putem folosi  imagistica 3D pentru a  putea localiza şi
aprecia resorbţia radicularã a dinţilor adiacenţi. Iniţial, numeroase studii au utilizat Tomografia
Computerizatã clasicã, însã din motive demne de luat în consideraţie, aceasta a fost inlocuitã cu
Tomografia  Computerizatã  cu  Fascicul  Conic  (CBCT).  Acest  fapt  se  datoreazã  reducerii
Fasciculului  de  raze  X,  dimensiunea  aparatului,  dozei  de  iradiere,  timpului  necesar  pentru
scanare, precum şi costului de preţ redus (164-167). 

Potrivit  ortodonţilor,  tehnologia  CBCT poate  oferi  un  diagnostic  cuprinzãtor  şi  poate
influenţa în mod decisiv planul de tratament. 

Conform unor autori, în cazul persoanelor adulte tratamentul caninului inclus este mult
mai  dificil.  În 2003, Becker  şi  Chaushu declarã cã pentru pacienţii  cu vârste  sub 20 de ani
succesul tratamentului pentru caninul inclus este de 100 %, în timp ce pentru pacienţii cu vârste
de peste 20 de ani succesul este doar de 69.5 %.

Prin  urmare,  scopul  acestui  studiu  este  de  a  utiliza  cea  mai  recentã  tehnologie  din
domeniul imagistic - CBCT, pentru evaluarea poziţiei caninului inclus la nivel maxilar si pentru
a determina severitatea resorbtiei radiculare, prezentã la dinţii adiacenţi.

8.2 MATERIALE ŞI METODE

Eşantionul inclus în studiu este constituit din 230 de pacienţi (132 femei şi 98 bãrbaţi, cu
vârste cuprinse între 11 şi 42 de ani), pacienţi din arhiva Departamentului de Ortodonţie, din
cadrul UMF “Gr.T.Popa” Iaşi şi din arhiva unui cabinet privat “Oral Dent”.

Fiecare pacient a fost supus unei explorãri CBCT cu utilizare dento-alveolarã, mãrimea
câmpului  de  înregistrare  (FOV)  având  o  dimensiune  de  aproximativ  5  cm  sau  mai  puţin.
Aparatul   utilizat,  Scanora,  s-a  caracterizat  printr-un  timp  efectiv  de  expunere  egal  cu  18
secunde, o rezoluţie de 125 microni, un tub de curent de 5 mA şi un tub de voltaj de 80kV.

8.3 REZULTATE

Vârsta pacienţilor a fost cuprinsã între 11 şi 42 de ani. Dintr-un total de 230 de pacienţi,
132 erau femei şi 98 bãrbaţi. Dintr-un numãr de 364 de canini incluşi, 92 erau bilateral (Figura
8.1 şi 8.2), 97 erau la nivelul hemiarcadei drepte şi 87 la nivelul arcadei stângi.
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Fig. 8.1 Imagine 2D CBCT cu reconstrucţie panoramicã, a unui pacient de sex masculin în vârstã de 19 ani, cu
prezenţa caninului inclus bilateral la maxilar (imagine preluatã din arhiva personalã).

Fig. 8.2 Imagine CBCT a aceluiaşi pacient în vârstã de 19 ani de sex masculin cu ilustrarea unei secţiuni axiale,
evidenţiind contactul strâns dintre incisivul lateral şi caninunul inclus, lãrgirea spaţiului periapical precum şi
evidenţierea unui contur neregulat reprezentând o resorbţie apicalã incipientã (imagine preluatã din arhiva

personalã).

               Am inregistrat urmãtorii parametrii :

 Distanţa dintre caninul inclus şi planul ocluzal în mm;

 Unghiul dintre caninul inclus şi planul ocluzal (Figura 8.3);

 Unghiul dintre axul lung al caninului inclus şi planul medio-sagital (Figura 8.3);

 Unghiul dintre axul lung al caninului inclus şi axul lung al incisivului central mãsurat în
grade (Figura 8.3);

 Relaţia dintre caninul inclus şi incisivii adiacenţi;
1) existenţa  unui  contact-  distanţa  dintre  coroana  caninului  permanent  şi  incisivii

adiacenţi este mai micã de 1 mm;
2) nu  existã  niciun  contact-  distanţa  dintre  coroana  caninului  permanent  şi  incisivii

adiacenţi este mai mare de 1 mm;

 Severitatea resorbţiei radiculare incisivilor laterali;
1) nicio resorbţie: rãdacinã intactã;
2) o resorbţie uşoarã (Figura 8.4 şi 8.5): resorbţia se extinde pe mai mult de jumatate din

grosimea dentinei;
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Fig. 8.3 OPT ce ilustreazã unghiurile utilizate: A-unghiul dintre axul lung al caninului inclus şi axul lung al
incisivului lateral, B- unghiul dintre axul lung al caninului inclus şi linia medio-sagitalã, C- unghiul dintre axul lung

al caninului şi planul ocluzal (imagine preluatã din arhiva personalã).

Fig. 8.4 Imagine CBCT, la un pacient în vârstã de 21 ani de sex feminin cu canin inlcus maxilar stâng, ce ilustreazã
secţiuni axiale (A); imaginea B şi C aratã o reconstrucţie 2D coronarã şi respectiv axialã; imaginea D reprezintã o

reconstrucţie 3D realizatã pentru a evidenţia caninul inclus stâng ce se suprapune peste vârful rãdãcinii radiculare a
incisivului lateral, remarcând o uşoarã resorbţie la acest nivel (imagine preluatã din arhiva personalã).

Fig. 8.5 Reconstrucţie ortoradiala ce trece prin centrul incisivului lateral evidenţiind o scãdere a radioopacitãţii din
zona apicalã, cu o uşoarã neregularitate la nivelul vârfului apexului, sugestivã pentru o resorbţie uşoarã (imagine

preluatã din arhiva personalã).
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3) resorbţie  moderatã  (Figura  8.6):  resorbţie  ce  depãşeşte jumatate  din  grosimea
dentinei cu interesarea pulpei;

Fig. 8.6 Reconstrucţie ortoradialã tangentã la faţa distalã a incisivului lateral, evidenţiind sacul folicular al caninului
inclus ce coafeazã apexul incisivului lateral, cu o discretã reducere a opaciatãţii din aceastã zonã, sugerând o

resorbţie radicularã moderatã (imagine preluatã din arhiva personalã)

4) resorbţie severã (Figura 8.7): resorbţia expune camera pulparã. Resorbţia radicularã a
fost clasificatã ca fiind în regiunea apicalã, medie sau cervicalã.

                                       

Fig. 8.7 Reconstrucţie paraaxialã tangentã la faţa distalã a incisivului lateral cu contact evident faţã de sacul
folicular al caninului inclus, cauzând o resorbţie în 1/3 apicalã a rãdãcinii, sugerând o resorbţie radicularã severã

(imagine preluatã din arhiva personalã).

Caz 1.

          Pacienta R.R., în vârstã de 24 ani, evidenţiazã la examenul nativ CBCT analizat în secţiuni
axiale, panoramice, oblic paraxiale şi 3D prezenţa lui 1.3 şi 2.3 incluşi, având o orientare oblicã
pe arcadã, apexurile acestora fiind la nivelul marginii fosei nazale; coroanele caninilor incluşi
sunt orientate mezial cãtre sutura intermaxilarã; caninul inclus stâng prezintã o rotaţie în ax,
având rãdãcina tagentã cu 1/3 superioarã a rãdãcinii incisivului central de aceeaşi parte, însã fãrã
rizalizã patologicã prezentă. Caninul inclus drept se aflã într-o poziţie tangentã la 1/3 superioarã
a incisivului central şi lateral de aceeaşi parte (Figura 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 a si b).
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Fig. 8.8 Imagini CBCT, topograma reconstrucţiilor axiale ce sugereazã relaţiile caninilor incluşi cu dinţii adiacenţi
(imagine preluatã din arhiva personalã).

    

Fig. 8.9 Imagini CBCT cu evidenţierea lui 1.3 şi 2.3 pe secţiunile coronale (imagini preluate din arhiva personalã).

    

Fig. 8.10 Imagini CBCT cu evidenţierea lui 1.3 şi 2.3 pe secţiunile coronale (imagini preluate din arhiva personalã).
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Fig. 8.11 Imagini CBCT, topograma reconstrucţiilor panoramice (imagini preluate din arhiva personalã).

Fig. 8.12 Reperele realizate la distanţã de 1 mm pe secţiunea panoramicã şi respectiv paraaxialã (imagine preluatã
din arhiva personalã).

Caz 2. 

M.R.,  în  vârstã  de  16  ani,  i  s-a  efectuat  un  examen  nativ  CBCT.  Secţiunile  axiale,
panoramice, oblic paraxiale şi 3D analizate evidentiazã: incisivul central permanent de partea
dreptã este inclus; incisivul central temporar de partea dreaptã persistent pe arcadã, posterior de
apexulul  cãruia  existã  un mic meziodens de dimensiuni  egale  cu 3,4/2,2 mm, uşor deplasat
postero-intern  venind în  contact  cu  suprafaţa  ocluzalã  a  incisivului  central,  aflat  în  incluzie
dentarã. Incisivul inclus prezintã un sac folicular lãrgit şi subţiat mult spre zona palatinalã, având
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un aspect de chist dentiger de dimensiuni mici.
Caninul de partea stângã, de asmenea este inclus, orientat oblic pe arcadã, având apexul

foarte aproape de palatul dur, în vecinãtatea planşeului fosei nazale drepte, cu un sac folicular
mult lãrgit cu aspect chistic, prezentând un perete comun cu chistul folicular aferent incisivului
central  1.1,  la care se poate observa o micã zonã de discontinuitate  între cele  doua chisturi
foliculare.

Gaura retro-incisiva este redusã ca dimensiuni din cauza prezenţei celor douã chisturi de la
acest nivel (Figura 8.13 a si b, 8.14 a si b, 8.15, 8.16).

Fig. 8.13 a Reconsctruţii 3D, cu evidenţierea caninilor incluşi într-o poziţie palatinalã (imagini preluate din arhiva
personalã).

Fig. 8.13 b Reconsctruţii 3D, cu evidenţierea caninilor incluşi într-o poziţie palatinalã (imagini preluate din arhiva
personalã).
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Fig. 8.14 a Imagini CBCT ce evidenţiazã persistenţa pe arcadã a incisivului central temporar, precum şi incluzia incisivului central permanent
(imagini preluate din arhiva personalã)

     

Fig. 8.14 b Imagini CBCT ce evidenţiazã persistenţa pe arcadã a incisivului central temporar, precum şi incluzia incisivului central permanent
(imagini preluate din arhiva personalã)

     

Fig. 8.15 Secţiunile axiale şi sagitale CBCT, sugereazã prezenţa lui 5.1 persistent pe arcadã, posterior de apexulul cãruia se observã prezenţa
unui mic meziodens cu o lungime de 3,4 şi o lãţime de 2,2 mm (imagini preluate din arhiva personalã).
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Fig. 8.16 Reconstrucţia 3D CBCT, sugereazã prezenţa lui 5.1 persistent pe arcadã, posterior de apexulul cãruia se
observã prezenţa unui mic meziodens cu o lungime de 3,4 şi o lãţime de 2,2 mm (imagine preluatã din arhiva

personalã).

    
Figura 8.17 Reperele utilizate în analiza secţiunilor axiale şi sagitale (imagini preluate din arhiva personalã).

Caz 3.

Pacientul de sex masculin, P.A., cu vârsta de 26 de ani, efectueazã un examen CBCT la
nivel  maxilar.  Analiza  secţiunilor  axiale,  panoramice,  oblic  paraxiale  şi  reconstrucţiile  3-
dimensionale evidenţiazã prezenţa incluziei ambilor canini permanenţi. Astfel, incluzia caninilor
1.3 şi 2.3 se evalueazã ca fiind cu apexurile în zona de vecinatate a foselor nazale, iar coroana
dentarã  gãsindu-se  ca  fiind  tagentã  la  1/3  superioarã  a  rãdãcini  incisivului  lateral  drept  şi
respectiv 1/3 superioarã a incisivului central stâng. Incisivul lateral stâng se gãseşte a fi fãrã
rizalizã patologicã la nivelul apexurilor (Figura 8.18, 8.19, 8.20, 8.21).
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Fig. 8.18 Reconstrucţia 3D şi secţiunea coronalã evidenţiazã incluzia caninilor incluşi la nivel maxilar (imagini
preluate din arhiva personalã).

Fig. 8.19 Reperele panoramice utilizate, plasate la o distantã de 1 mm (imagine preluată din arhiva personalã).

Fig. 8.20 Secţiunile paraaxile sugereazã prezenţa apexurilor lui 1.3 şi 2.3 în vecinatatea foselor nazale, iar coroana
dentarã gãsindu-se ca fiind tagentã la 1/3 superioarã a rãdãcini 1.2 şi respectiv 1/3 superioarã a 2.1 (imagine

preluatã din arhiva personalã).

                                                                        131



Capitolul 8
ROLUL UTILIZĂRII CBCT-ULUI ÎN LOCALIZAREA CANINULUI INCLUS ŞI ÎN DETERMINAREA RESORBŢIEI

RADICULARE LA NIVELUL DINŢILOR ADIACENŢI, ÎN POPULAŢIA ROMÂNĂ

 

Fig. 8.21 Secţiunile paraaxile sugereazã prezenţa apexurilor lui 1.3 şi 2.3 în vecinatatea foselor nazale, iar coroana
dentarã gãsindu-se ca fiind tagentã la 1/3 superioarã a rãdãcini 1.2 şi respectiv 1/3 superioarã a 2.1 (imagine

preluatã din arhiva personalã).

Tabel 8.1 Distribuţia lotului de pacienţi în funcţie de categoria de vârstã şi de poziţia caninului inclus.

Vãrsta grupului 11-18 19-26 27-34 35-42
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

Localizarea caninului
    Pe linia arcadei 21 22.1 9 14.1 5 11.6 3 10.7
    palatinal 42 44.2 30 46.8 23 53.5 14 50
    Bucal 32 33.7 25 39.1 15 34.9 11 39.2
Contactul cu incisivul lateral
    Cu contact 81 85.3 53 82.2 38 88.4 22 78.5
    Fãrãt contact 14 14.7 11 17.2 5 11.6 6 21.4
Resorbţia radicularã a incisivului lateral
    Fãrã resorbţie 42 44.2 29 45.3 23 53.5 11 39.2
    O uşoarã resorbţie 31 32.6 21 32.8 13 30.2 13 46.4
    O resorbţie moderatã 21 22.1 11 17.2 7 16.3 3 10.7
    Resorbţie severã 1 1 3 ³.6 0 0 1 3.6
Localizarea  resrobţiei  radiculare  la
incisivului lateral
     Cervical  

9 9.3 4 6.2 1 2.3 2 7.2

     Median 18 19.3 16 25 7 16.2 7 25
    Apical 26 27.1 15 23.4 12 27.9 8 28.6
Contactul cu incisivul central
    Cu contact 20 10.5 14 21.8 9 20.9 7 25
    Fãrãcontact 75 89.4 50 78.1 32 79.1 21 75
Resorbţia radicularã a incisivului central
    Fãrã resorbţie 79 83.1 51 79.6 27 62.7 22 78.5
    Uşoarã resorbţie 8 8.4 6 9.4 5 11.6 5 17.8
    Moderatã resorbţie 3 3.1 3 ³.7 6 13.9 1 3.6
    Resorbţie severã 5 5.3 5 7.8 5 11.6 0 0
Localizarea  resorbţiei  radiculare  la
incisivul central
     Cervical 

1 1 2 2.9 0 0 0 0

     Median 5 5.3 3 4.4 1 2.3 0 0
     Apical 10 1 9 13.1 15 34.8 6 21.4
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8.4  DISCUŢII

În anul 1896 s-a realizat prima radiografie intraoralã, moment în care, imagistica 2D a
început  a  se  utiliza  în  practica  medicalã.  Astãzi,  CBCT-ul  este  cel  mai  frecvent  utilizat  în
domeniul ortodonţiei, implantologiei, endodonţiei şi chirurgiei maxilo-faciale (168).

În 1951, Hitchin AD sugera cã factorul  cauzal  al  acestei  anomalii  este  lipsa spaţiului.
Multe articole însa, descriu cã etiologia caninului inclus rãmâne una incertã; pe de altã parte
însã,  o  serie  de  autori  susţin  cã  rãmânerea  în  incluzie  a  caninului  maxilar  poate  duce  la
numeroase complicaţii. În cadrul planului de tratament la pacienţii cu canin inclus, o importanţã
majorã o are evaluarea condiţiei existente a rãdãcinilor dinţilor adiacenţi.  Pentru a obţine un
diagnostic  precis  a  resorbţiei  radiculare,  considerãm  cã  radiografiile  convenţionale  sunt
insuficiente,  fiind  astfel  necesarã  utilizarea  imaginilor  de  Tomografie  Computerizatã.  A fost
demontrat  în  nenumãrate  rânduri  cã  prin  întrebuinţarea  CT-ului  sau  a  CBCT-ului  avem
posibilitatea  de  a  depista  cu  exactitate  zona  de  resorbţie  radicularã,  lucru  imposibil  pe  o
radiografie clasicã (169).

În  studiu  prezent,  resorbţia  radicularã  de  la  nivelul  incisivilor  laterali  a  fost  gãsitã  în
54.37 % şi 24.29 % la incisivii centrali. Dacã ar fi sã comparãm cu studiul condus de Ericson şi
colaboratorii, vom observa un procent mai mic, de doar 38 % pentru incisivii laterali. Walker şi
colaboratorii raporteazã însă un procent de 66.7 %, deci mai ridicat decât cel estimat de noi. Pe
de altã parte, resorbţia incisivului central a fost mai mare decât cea enunţatã de Ericson şi Kurol,
9 % sau decât cea enunţatã de Walker şi colaboratorii, 11.1 %. Trebuie precizat faptul cã, Walker
şi colaboratorii au evaluat cei 27 de pacienti de diferite vârste cu aparatul NewTom QR-DVT
9000, iar Ericson şi colaboratorii au evaluat cei 107 de copii cu radiografii intraorale clasice
suplimentate cu tomografia computerizatã clasicã.

În  actualul  studiu,  investigaţiile  radiologice  au  constat  doar  în  utilizarea  CBCT-ului.
Diferenţele evidente dintre studii pot fi explicate de diferenţele de vârstã ale pacienţilor cât şi de
abilitatea şi experienţa utilizãrii imaginilor CT sau CBCT de către observator.
 
8.5  CONCLUZII

Tehnologia CBCT-ul poate fi considerată metoda de elecţie în diagnosticarea, interpretarea
şi instituirea unui tratament sugestiv şi corect în caz de resorbţie radicularã.

Aceastã  tehnicã  combina  perfect  analiza  cefalometricã 2D şi  3D a  cazurilor  de  canin
inclus, reducând doza de iradiere şi timpului de expunere.
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9.1 INTRODUCERE

Ani  la  rând,  diagnosticul  imagistic  al  cãilor  aeriene  a  fost  limitat  de  tehnologia  2D.
Imagistica 2D utilizeazã în acest sens radiografii craniene laterale, redând o analizã doar în plan
sagital. Imaginile cele mai relevante sunt obţinute din imaginile axiale, imagini perpendiculare
pe direcţia fluxului de aer; pe o radiografie cefalometricã nu se pot vizualiza planurile axiale
(170,  171).  Un alt  inconvenient  al  radiografiilor  cefalometrice  este  faptul  cã  are  o  serie  de
limitãri,  cum  ar  fi  distorsiunile  imaginilor,  suprapunerea  structurilor,  repere  imposibil  de
identificat şi probleme de poziţionare care pot afecta în final calitatea imaginilor (172).

De-a  lungul  timpului,  în  imagistica  3D s-au realizat  progrese remarcabile.  Numeroase
tratamente ortodontice, cu diferite grade de dificultate şi abordare, sunt caracterizate de anumite
condiţii ce nu permit a fi evaluate în mod adecvat prin utilizarea radiografiilor convenţionale de
imagisticã 2D. De exemplu,  limitele dento-alveolare necesare deplasãrilor dentare din cursul
tratamentelor  unde  se  încearcã  o  expansiune  non-extracţionalã nu  pot  fi  determinate  fãrã
imagistica 3D. În plus, multe relaţii ale complexului cranio-facial, cum ar fi poziţia condililor
mandibulari în fosa temporomandibularã în asociere cu anomaliile cãilor respiratorii sau schema
de ocluzie, nu pot fi evaluate cu abordãri imagistice convenţionale.

Tomografia Computerizatã cu Fascicul Conic (CBCT) poate fi utilizatã în ortodonţie în
diferite moduri, atât în practica clinicã cât şi în cea de cercetare. De la dezvoltarea cefalometriei
din secolul trecut, aceasta a devenit prima metodã standard de analizã a dezvoltãrilor masivului
cranio-facial,  metodã ce utilizeazã masurãtori  liniare şi unghiulare efectuate pe o radiografie
cefalometricã  de  profil.  Teleradiografia,  este  reprezentarea  bidimenionalã  a  unor  structuri
tridimenionale,  ce  oferã  puţine  informaţii  cu  privire  la  regiunea  spţiului  aerian  (173).
Informaţiile cu privire la zonele transversale axiale, precum şi volumul total al acestora, pot fi
determinate doar prin metode imagistice tridimensionale (3D) (71, 72, 74, 174-178).

Recent,  Tomografia  Computerizatã  utilizatã  în  medicinã,  asigurã  evaluarea  3D  a
structurilor  anatomice  de  la  nivelul  complexului  cranio-facial.  Tehnologia  Tomografiei
Computerizate poate fi utilizatã pentru evaluarea volumului şi, totodatã a dimensiunilor spaţiului
faringian  (179).  Datoritã  costurilor  ridicate  de  scanare  şi  dozelor  crescute  de  iradiere,
Tomografia  Computerizatã  era  utilizatã  doar  în  cazurile  speciale  pentru  analiza  cãilor
respiratorii,  şi  nu ca  modalitate  de rutinã;  toate  acestea,  în  ciuda  avantajelor  pe care le  are
Tomografia Computerizatã medicalã pentru diagnosticul ortodontic şi planificarea tratamentului.
(calitate  crescutã  a  imaginilor,  magnitutinde  şi  distorsiuni  mult  diminuate,  lipsa  erorilor  de
proiectare) (170, 180). Odatã cu introducerea pe piaţã a Tomografiei Computeizate cu Fascicul
Conic (CBCT) aceste dezavantaje şi limitãri au fost depãşite.

În ultimul deceniu, în domeniul ortodontic, Tomografia Computeizatã cu Fascicul Conic
(CBCT) a devenit un instrument recunoscut pe scarã largã, iar recent CBCT-ul a devenit cea mai
popularã metodã de diagnostic pentru vizualizarea şi analiza cãilor respiratorii superioare. S-a
sugerat în literatura de specialitate cã CBCT-ul asigurã o evaluare exactã tridimensionalã a cãilor
aeriene  superioare,  în  toate  cele  trei  planuri:  coronal,  sagital  şi  axial  (170).  Aceasta,  este
consideratã a fi o modalitate eficientã, ce implicã o dozã de iradiere mult mai scãzutã decât CT
multidetector,  oferind  o  înţelegere  mai   bunã   a   anatomiei,   patologiei   şi   mecanicii  cãilor
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respiratorii superioare (181, 182).
Tehnologia CBCT a fost introdusã pentru prima datã în anul 1998. De la prima sa apariţie,

aceastã tehnologie modernã a fost mult îmbunãtaţitã, printre avantaje numãrându-se limitarea
fasciculului de raze X, timpul de achiziţie mult diminuat, expunerea scãzutã a pacienţilor la
radiaţii,  reducerea  artefactelor,  acurateţe  mãritã  în  identificarea  ţesuturilor  moi  şi  a  spaţiilor
goale (aer); CBCT-ul este o metodã ce oferã o analizã tridimensionalã a cãilor aeriene superioare
(74, 183, 184-186). CBCT-ul cu un câmp de vedere de dimensiuni medii, iar din punct de vedere
al dozei variazã între 69 şi 560 microsieverts (mSv); în timp ce un CT standard cu un câmp de
vedere similar produce 860 mSv (187).

Imaginile  CBCT  furnizeazã  modele  de  reconstrucţii  3D  prin  utilizarea  softurilor
computerizate, permiţând astfel vizualizarea diferitelor structuri cranio-faciale. În plus, imaginile
volumetrice tridimensionale oferã vizualizarea structurilor interne eliminând structurile externe.
Mai mult  decât atât,  secţiunile transversale CBCT permit evaluarea ariei  şi volumului cãilor
respiratorii superioare. Mulţi autori au demonstrat în diferite studii atât acurateţea şi fiabilitatea
CBCT-ului în evaluarea cãilor  aeriene superioare (72,  171, 188-191),  cât  şi  faptul  cã este  o
metodã simplã şi eficientã de a analiza spaţiul aeric superior (171, 192). Gujarro-Martinez şi
colaboratorii, raporteazã în 2011 într-un review sistematizat al literaturii specializate, utilitatea
CBCT-ului  în  evaluarea  cãilor  aeriene  superioare  (172).  Astfel,  în  evaluãrile  realizate  prin
tehnologia CBCT, este  o distincţie  evidentã între  ţesutul  moale al  faringelui şi  spaţiul  aeric.
Aceastã distincţie permite segmentarea cãilor respiratorii şi realizarea analizei volumetrice.

Termenul de segmentare în imagistica medicalã este explicat ca fiind construcţia virtualã a
unui model (denumitã segmentare) şi care se potriveşte datelor volumetrice (193). Şi mai mult
de atât, procesul de segmentare a faringelui rezultã din volumul corespunzãtor regiunii aeriene.
Pe scurt, acest proces al segmentãrii constã în selecţia unei regiuni de interes, în studiul prezent
fiind vorba de spaţiul respirator superior, eliminandu-se toate structurile de non-interes, pentru o
mai bunã vizualizare şi analizã.

Segmentarea cãilor aeriene superioare se poate realiza manual sau automat. 
În  abordarea  manualã,  segmentarea  este  efectuatã  “slice  by  slice”  de  cãtre  utilizator.

Metoda manualã de segmentare este consumatoare de timp şi impracticabilã pentru aplicaţiile
medicale, deoarece necesitã ca operatorul sã defineascã şi sã contureze cãt mai fidel marginile
limite  ale  regiunii  de  interes  (în  cazul  nostru  limitele  cãilor  respiratorii),  apoi  datele
transformandu-se  într-un  volum 3D.  Prin  urmare,  deşi  consumatoare  de  timp,  segmentarea
manualã pare a fi metoda cea mai precisã, permiţand operatorului un control satisfãcãtor (194). 

Pe  de  altã  parte,  în  abordarea  automatã,  computerul  diferenţiazã  şi  selecteazã  în  mod
automat regiunea de interes, precum şi ţesutul moale înconjurãtor, prin folosirea variaţiilor de
densitate (nivelurile de gri) ale acestor structuri. Segmentarea automatã sau semiautomatã 3D a
regiunii  respiratorii  poate  fi  foarte  dificil  de  realizat,  în  special  atunci  când  vorbim despre
anatomia complexã a cãii nazale (72, 171, 194, 195). un avantaj al segmentării automate este
reducerea substanţială de timp necesarã segmentãrii (184).

În  fiecare  an,  pe  piața  medicalã  sunt  introduse  un  număr  semnificativ  de  programe
specializate pentru a gestiona și analiza fişierele de tip DICOM (fișiere de imagini digitale în
medicină).  Multe  dintre  aceste  programe  sunt  prevãzute  din  start  cu  instrumente  necesare
segmentãrii  și  măsurãrii  cãilor  respiratorii.  Gujiarro-Martinez  într-un review al  literaturii  de
specialitate raporteazã existenţa, la momentul respectiv, a 18 software-uri diferite utilizate în
vizualizarea și analiza regiuni căilor respiratorii superioare (173). Cu toate acestea, s-au efectuat
studii cu rezultate eligibile utilizându-se numai 4 programe de imagistică (196, 184). Analiza
sistematicã a mai multor studii a sugerat că evaluarea acurateții și fiabilității programelor de
ultimã generaţie, trebuie să fie efectuată înainte ca acestea sã fie implementate şi comercializate
pentru  analiza  cãilor  respiratorii  (173).  Aparatele  de  imagisticã  medicalã  cu  Fascicul  conic
(CBCT) au fost dezvoltate în mod specific pentru regiunea maxilo-facialã, având ca şi avantaje
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doza de radiații redusã în comparație cu CT convențional, fiind metoda cea mai utilă pentru o
evaluare corectă și ușoară a anatomiei căilor respiratorii (Figura 9.1) (184).

În concluzie, scopul acestui studiu a fost de a evalua, măsura și de a compara precizia,
acuratețea și  fiabilitatea a  douã programe specializate  în  imagistica  CBCT a nazofaringelui,
orofaringelui și hipofaringelui.

 

   

Fig. 9.1 Reprezentare tridimensionalã a zonei respiratorii superioare (234).

9.2 MATERIALE ŞI METODE

100 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 9 și 73 ani au fost selectaţi pentru acest studiu
retrospectiv,  din arhiva Universitãţii  Near East,  Clinica de Diagnostic şi Radiologie Oralã şi
Dentarã. Protocolul acestui studiu a fost efectuat în conformitate cu principiile Declarației de la
Helsinki. Datele colectate au fost accesibile doar pentru cercetătorii care au luat parte la studiu.
Formularul  de  consimțământ  a  fost  analizat  și  aprobat  de  către  Consiliul  de  Revizuire
Instituțională a Universității Near East, Facultatea de Medicinã Dentarã. 

Prima condiţie de includere a pacienţilor în acest studiu, a fost ca fiecare pacient să aibă
efectuatã câte o scanare CBCT cu o dimensiune de 12", având astfel posibilitatea de a vizualiza
toate  structurile  cranio-faciale.  Pacienţii  ce  prezentau  în  antecedente  intervenții  de  chirurgie
ortognatã, sau cei care au fost diagnosticaţi cu afecţiuni ale masivului facial au fost excluşi din
studiu.  Toate  scanările  CBCT efectuate  în  acest  studiu  au  fost  efectuate  de  către  un  singur
investigator, folosind același aparat de Tomografie Computerizatã,  NewTom 3G (Quantitative
Radiology s.r.l.,  Verona, Italy).  Studii  recente indică faptul cã existenţa unor variații  mici în
poziția capului nu influențează acuratețea măsurătorilor obţinute de CBCT (197). 

Toate scanãrile CBCT realizate au fost obținute în conformitate cu protocolul standardizat
utilizat în cadrul Universității Near East, Clinica de Diagnostic şi Radiologie Oralã şi Dentarã.
Capul pacienţilor a fost astfel plasat într-o poziție orizontală, operatorul verificând dacã gura
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pacientului a fost închisã într-o poziţie normală, de intercuspidare maximã, acesta fiind instruit
să nu înghitã, sã nu respire, sã nu mişte capul sau limba şi sã menţinã aceeaşi poziţie de-a lungul
duratei  de  scanare.  Mai  mult  decât  atât,  aceastã  poziţie  strictă a  pacientului  a  necesitat  din
dorinţa de a reduce variațiile poziției mandibulei și a măsurătorilor țesuturilor moi de la nivelul
căilor respiratorii, poziţie frecvent asociatã cu poziția de repaus (198).

Imaginile obținute în studiul prezent, au folosit un câmp de vizualizare de 12 inch (FOV
de 12‘') pentru a asigura includerea întregului masiv facial, cu secţiuni axiale de 0,3 mm grosime
și  voxeli  izotropi.  Imaginile  axiale  au fost  exportate  în  fişiere  în  format  DICOM, 512x512.
Fișierele DICOM corespunzãtoare fiecãrui pacient au fost încărcate în programul InVivoDental
(Anatomage,  San  Jose,  California) şi  respectiv  Romexis  Planmeca. Aceste  imagini  au  fost
transformate  în  imagini  volumetrice,  obținându-se  reconstrucţii  sagitale,  axiale,  coronale  și
modelele de reconstrucţie 3D.

Zona aerianã faringianã este formatã din trei părți: nazofaringe, orofaringe, și hipofaringe.
Cele mai multe studii anterioare referitoare la zona cãilor respiratorii faringiene, postura capului,
malocluzii, sau morfologia facială, au fost evaluate şi efectuate cu ajutorul unei radiografii (2D)
de  cefalometrie  lateralã  (199,  200).  Suprapunerea  structurilor  de  dreapta  și  de  stânga  pe  o
imagine 2D, duce la apariţia inevitabilă de erori,  cât și la o interpretare greşitã cu privire la
dimensiunile  stânga  -  dreapta  a  cailor  aeriene  superioare.  Astfel,   este  dificil  ca  pe  o
teleradiografie  lateralã  (imagine  2D)  să  se  obțină  dimensiunile  exacte  ale  căilor  respiratorii
nazofaringiene și este imposibil ca imaginea să reproducă structurile țesuturilor moi de la acest
nivel cu maximã precizie (71, 193).

Folosind  programele  InVivoDental şi  respectiv,  Romexis,  am  împãrţit  zona  cãilor
respiratorii faringiene în trei compartimente distincte: zona superioarã, reprezentând zona nazo-
faringianã, zona de mijloc, reprezentând zona orofaringianã și zona inferioarã, respectiv zona
hipofaringianã.  În actualul studiu, am măsurat volumul şi aria nazofaringelui, orofaringelui și
hipofaringelui (201). La începutul fiecãrei evaluãri, s-a realizat o orientare a capului, utilizând ca
plan de referință planul ANS-PNS (în secţiunile sagitale s-a realizat o paralelã cu linia orizontalã
globalã,  dusã din  ANS la  PNS,  iar  în  secţiunile  axiale  s-a  urmãrit  perpendiculara  pe  planul
orizontal global). Delimitarea cãilor aeriene superioare (nazofaringe, orofaringe și hipofaringe),
a fost realizatã într-o fazã inițială prin analiza reconstrucției în plan sagital.

Au fost definite astfel compartimentele cãilor respiratorii superioare, mijlocii și inferioare.
Căilor respiratorii nazofaringiene: Limita anterioară, este planul vertical dus prin spina

nazală posterioară (PNS), plan perpendicular pe planul sagital. Limita inferioarã este un plan
perpendicular pe planul sagital dus prin spina nazalã posterioarã (PNS) și marginea anterioară a
primei vertebre cervicale. Limta posterioarã este reprezentatã de peretele posterior al faringelui
(Figura 9.2).

Spaţiul orofaringian: Limita superioară este limita inferioară a nazofaringelui și anume
planul  perpendicular  pe  planul  sagital  dus  prin  spina  nazalã  posterioarã  (PNS)  și  marginea
anterioară a primei vertebre cervicale. Limita inferioarã este un plan paralel cu planul palatului
dur, plan ce uneşte punctul cel mai antero-inferior al celei de a doua vertebre cervicale în plan
sagital (Figura 9.3).

Spaţiul  hipofaringian:  Limita  superioară  este  reprezentatã  de  limita  inferioară  a
orofaringelui și este un plan tangent la cea mai caudală proiecția medială a celei de a doua
vertebră  cervicală,  perpendicular  pe  planul  sagital.  Limita  inferioarã  este  baza  epiglotei
perpendicularã pe planul sagital (Figura 9.4).

Pentru a evalua suprafaţa  zonei  nazofaringelui,  a orofaringelui şi  a  hipofaringelui s-au
folosit: șapte planuri transversale în plan axial; s-a mãsurat suprafaţa cea mai micã, cea mai mare
și alte cinci secţiuni alese la întâmplare pentru fiecare zonã a spațiului faringian.

Mai mult  decât atât,  pentru a evalua zona căilor respiratorii  au fost folosite încă șapte
planuri, de data aceasta în plan sagital precum urmeazã: secțiunea de mijloc, fiind reprezentatã
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de linia  medianã,  dupã care s-au realizat 3 secțiuni în  partea dreaptã și  3 secțiuni  în partea
stângã.

Fig. 9.2 Evaluarea realizatã în softul InVivoDental 5 Anatomage a ariei nazofaringelui pe secţiunea axialã şi a
mãsurãtorilor întregului complex respirator superior pe secţiunea sagitalã (imagine din arhiva personalã). 

Fig. 9.3 Evaluarea realizatã în softul InVivoDental 5 Anatomage a ariei orofaringelui pe secţiunea axialã şi a
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mãsurãtorilor întregului complex respirator superior pe secţiunea sagitalã (imagine din arhiva personalã). 

Fig. 9.4 Evaluarea realizatã în softul InVivo 5 Anatomage a ariei hipoofaringelui pe secţiunea axialã şi a
mãsurãtorilor întregului complex respirator superior pe secţiunea sagitalã (imagine din arhiva personalã).         

Măsurătorile au fost calculate în mod automat prin punctarea conturului țesutului moale
vizibil în reconstrucţiile transversale, utilizând instrumente de măsurare disponibile în software-
ul InVivoDental (Anatomage) şi Romexis Planmeca (Figura 9.5, 9.6). 
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Fig. 9.5 Evaluarea realizatã în softul Planmeca Romexis a naso, oro şi hipofaringelui pe secţiunile sagitale,
axiale şi coronale (imagine din arhiva personalã). 

Fig. 9.6 Masurarea volumului spatiului aeric în softul Planmeca Romexis pe secţiunea sagitalã (imagine din
arhiva personalã).

În plus, pentru siguranţã, limitele au fost verificate constant atât în plan coronal dar și
axial, tocmai pentru a ne asigura că peretele lateral al faringelui a inclus toate proiecțiile laterale.
După efectuarea delimitãrilor anatomice, întregul spațiu aeric a fost conturat, și completat cu
puncte  de  referinţã,  realizându-se  cele  7  secţiuni  stabilite.  Din  nou  s-a  realizat  o  verificare
completă în toate planurile de vizualizare pentru fiecare secţiune, pentru a ne asigura că zona
punctatã a fost delimitatã corespunzãtor, corect şi în totatlitate.

Volumul  căilor  respiratorii  faringiene  a  fost  măsurat  în  mod  manual  de  către  același
examinator (R.O) folosind software-ul InVivo 5 (Anatomage). Pentru măsurătorile de volum s-a
folosit opţiunea Volume Render, instrument disponibil software-ului InVivoDental (Anatomage);
Regiunile fără interes au fost excluse. Două săptămâni după prima evaluare, toate măsurătorile
au fost refãcute de cãtre acelaşi examinator, iar rezultatele prezentând coeficientul de corelaţie
între clase (ICC) (201).

9.3 REZULTATE

Analiza statisticã:

analizele descriptive, ce includ media şi deviaţia standard pentru fiecare grup în parte, au
fost calculate cu programul SPSS pentru Windows (version 17.0, SPSS,Chicago, Ill);
toate variabilele au fost gãsite ca fiind normal distribuite utilizând un test de normalitate,
unde P<0.001

Într-o primã etapã s-a testat dacã pacienţii au fost distribuiţi normal, adicã dacã numãrul în
funcţie de sex, precum şi cel în funcţie de vârstã a fost distribuit normal conform testului Levine.
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diferenţele dintre femei şi bãrbaţi au fost testate utilizãnd testul Paired t, testul Wilcoxon
Signed Ranks şi testul Mann-Whitney;
diferenţele de vârstã dintre grupele de femei şi bãrbaţi au fost testat cu ajutorul testului
Paired t şi testului Wilcoxon Signed Ranks;
modelul liniar general a fost utilizat pentru a evalua diferenţele dintre cele doua grupuri,
analizând-se în funcţie de sex şi vârstã, precum şi în conformitate cu zonele nazo, oro,
hipofrainge;
analiza regresiilor multiple a fost utilizatã pentru a determina relaţia dintre sex şi vârstã;
testul Paired t a fost utilizat pentru a estima erorile sistemice apãrute, determinându-se cã
toate mãsurãtorile analizate au fost libere din punct de vedere sistemic;
diferenţele  intra-investigator  pentru  mãsurãtorile  analizate  au  fost  evaluate  cu  testul
paired t şi testul Wilcoxon Signed Ranks cu P<0.05, obţinându-se cã nu existã diferenţe
semnificative din punct de vedere statistic.

Într-o a doua etapã, rezultatele obţinute sugereazã cã între prima mãsurãtoare şi cea de a
doua mãsurãtoare nu sunt diferenţe, concluzionând cã diferentele apãrute sunt dependente de
programul în sine.
       Deoarece baza noastrã de date a fost una limitatã, am decis sã clasificãm pacienţii în doar
douã subgrupe de vârstã: între 15-35 ani şi peste 35 de ani. De asemenea, pentru a realiza o
asociere intraoperatorie s-a fãcut o comparaţie între prima şi cea de a doua mãsurãtoare.

Astfel am obţinut urmãtoarele rezultate:

–  Mãsuratori obţinute cu programul InVivo pentru grupul de Femei; în aceastã categorie
avem p>0.05, ceea ce înseamnã cã nu existã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic
între mãsurãtorile obţinute cu programul InVivo pentru grupul de femei;

–  Mãsuratori obţinute cu programul InVivo pentru grupul de Femei, media a 5 secţiuni şi
respectiv 7 secţiuni obţinute în axial; în aceastã categorie gãsim douã mãsurãtori ce au valoare
semnificativã, fiind diferite din punct de vedere statistic p<0.05 (p=0.00). În concluzie, existã
diferenţe semnificative statistic în grupul de femei, între media celor 5 mãsurãtori şi respectiv
media celor 7 mãsurãtori pentru zona de nasofaringe în secţiunile axiale.

Tabel 9.1 Indicatori statistici pentru mãsuratorile obţinute pentru grupul de femei în programul InVivo .

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 Axialnasomean 15 302,1427 55 86,30700 11,63763

Axialnasomean 25 328,2364 55 84,86029 11,44256

Pair 2 Axialnasomean 17 306,2655 55 85,34491 11,50791

Axialnasomean 27 335,3685 55 86,65915 11,68512

Pair 3 Axialoromean 15 185,3106 55 66,57075 8,97640

Axiloromean 25 189,8021 55 68,29911 9,20945

Pair 4 Axialoromean 17 196,7944 55 60,25696 8,12505

Axialoromean 27 198,1400 55 63,48573 8,56041

Pair 5 Axialhypomean 15 177,1014 54 87,41346 11,89546

Axialhypomean 25 176,9097 54 86,58668 11,78295

Pair 6 Axialhypomean 17 179,1074 54 88,46488 12,03854

Axialhypomean 27 179,3116 54 87,81792 11,95051
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Tabel 9.2 Compararea între perechile din grupul de Femei.

Paired Samples Test

df Sig. (2-tailed)

Pair 1 axialnasomean15 - axialnasomean25 54 ,000

Pair 2 axialnasomean17 - axialnasomean27 54 ,000

Pair 3 axialoromean15 - axiloromean25 54 ,179

Pair 4 axialoromean17 - axialoromean27 54 ,697

Pair 5 axialhypomean15 - axialhypomean25 53 ,928

Pair 6 axialhypomean17 – axialhypomean27 53 ,908

–  Mãsuratorile de volum obţinute cu programul InVivo pentru grupul de Femei; nu existã
diferenţe între prima şi a cea de a doua mãsurãtoare realizatã cu programul specializat InVivo.

–  Mãsuratorile obţinute cu programul Romexis pentru grupul de Femei; existã diferenţe
semnificative  statistic,  atât  pentru  arie  cât  şi  pentru  volum,  între  prima  şi  cea  de  a  doua
mãsurãtoare pe secţiunea realizatã pe linia medianã de la nivelul nasofaringelui.

Existã  diferenţe  semnificative  şi  pentru  aria  obţinutã  pentru  zona  de  orofaringe,  zona
medianã.

Existã diferenţe semnificative statistic, atât pentru arie cât şi pentru volum pentru zona de
orofaringe secţiunea sagitalã, partea stângã, numarul 3 şi partea dreaptã, numãrul 2 şi 3.

Existã  diferenţe  semnificative  statistic  pentru  zona  de  nasofaringe  secţiunea  sagitalã,
partea dreaptã, numãrul 1.

Cu excepţia  acestor  mãsurãtori,  nu  existã  diferenţe  semnificative  din  punct  de  vedere
statistic pentru mãsurãtorile obţinute cu programul Romexis pentru grupul de Femei .

                     Tabel 9.3 Comparare între perechile din grupul de Femei, programul Romexis.

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-
tailed)95% Confidence Interval of

the Difference

Mean Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Lower Upper

Pair
1

meadnasoavg1
meadnasoavg2

21,61400 62,28817 8,39894 4,77515 38,45285 2,573 54 ,013

Pair
2

meadnasostd1
meadnadostd2

4,85200 18,13098 2,44478 -,04949 9,75349 1,985 54 ,052

Pair
3

meadnasoregvol1
meadnasoregvol2

340,27145 775,86590 104,61774 130,52552 550,01739 3,253 54 ,002

Pair
4

meadoroavg1
meadoroavg1

11,25309 40,88522 5,51296 ,20027 22,30591 2,041 54 ,046

Pair
5

meadorostd1
meadorostd2

1,72636 21,91326 2,95478 -4,19762 7,65035 ,584 54 ,561

Pair
6

meadororegvol1
meadororegvol2

-
314,40509

1470,86390 198,33125 -712,03530 83,22512 -1,585 54 ,119

Pair
7

meadhypoavg1
meadhypoavg2

-2,45712 102,92143 14,27263 -31,11062 26,19639 -,172 51 ,864

Pair
8

meadhypostd1
meadhypostd2

2,95596 35,01162 4,85524 -6,79134 12,70326 ,609 51 ,545

Pair
9

meadhyporegvol1
meadhyporegvol2

-50,58500 598,18213 82,95294 -217,11997 115,94997 -,610 51 ,545
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Pair
10

sagleft1nasoavg1
sagleft1nasoavg2

17,37255 71,84175 9,68714 -2,04900 36,79409 1,793 54 ,079

Pair
11

sagleft1nasostd1
sagleft1nasostd2

5,26964 37,55568 5,06401 -4,88309 15,42236 1,041 54 ,303

Pair
12

sagleft1nasoregvol1
sagleft1nasoregvol2

131,95273 648,55444 87,45106 -43,37610 307,28155 1,509 54 ,137

Pair
13

sagleft1oroavg1
sagleft1oroavg2

-118,17945 949,62944 128,04801 -374,90025 138,54134 -,923 54 ,360

Pair
14

sagleft1orostd1
sagleft1orostd2

-,17345 22,46118 3,02866 -6,24556 5,89865 -,057 54 ,955

Pair
15

sagleft1ororegvol1
sagleft1ororegvol2

-34,52909 1336,28361 180,18445 -395,77715 326,71897 -,192 54 ,849

Pair
16

sagleft1hypoavg1
sagleft1hypoavg2

12,54058 93,89377 13,02072 -13,59961 38,68077 ,963 51 ,340

Pair
17

sagleft1hypostd1
sagleft1hypostd2

10,76731 31,62905 4,38616 1,96173 19,57289 2,455 51 ,018

Pair
18

sagleft1hyporegvol1
sagleft1hyporegvol2

46,30673 1154,52487 160,10379 -275,11504 367,72851 ,289 51 ,774

Pair
19

sagleft2nasoavg1
sagleft2nasoavg2

13,04073 56,40379 7,60549 -2,20735 28,28881 1,715 54 ,092

Pair
20

sagleft2nasostd1
sagleft2nasostd2

3,14891 29,58800 3,98965 -4,84985 11,14767 ,789 54 ,433

Pair
21

sagleft2nasoregvol1
sagleft2nasoregvol2

8,06200 820,28579 110,60731 -213,69231 229,81631 ,073 54 ,942

Pair
22

sagleft2oroavg1
sagleft2oroavg2

17,29491 49,56318 6,68310 3,89610 30,69371 2,588 54 ,012

Pair
23

sagleft2orostd1
sagleft2orostd2

2,49036 20,68353 2,78897 -3,10118 8,08191 ,893 54 ,376

Pair
24

sagleft2ororegvol1
sagleft2ororegvol2

-65,26873 1626,90847 219,37229 -505,08369 374,54624 -,298 54 ,767

Pair
25

sagleft2hypoavg1
sagleft2hypoavg2

,65115 145,44998 20,17028 -39,84238 41,14469 ,032 51 ,974

Pair
26

sagleft2hypostd1
sagleft2hypostd2

3,35673 27,53446 3,81834 -4,30891 11,02237 ,879 51 ,383

Pair
27

sagleft2hyporegvol1
sagleft2hyporegvol2

87,16135 1272,49416 176,46319 -267,10329 441,42598 ,494 51 ,623

Pair
28

sagleft3nasoavg1
sagleft3nasoavg2

124,88964 848,86604 114,46107 -104,59100 354,37027 1,091 54 ,280

Pair
29

sagleft3nasostd1
sagleft3nasostd2

4,15327 24,05734 3,24389 -2,35034 10,65688 1,280 54 ,206

Pair
30

sagleft3nasoregvol1
sagleft3nasoregvol2

172,07164 726,24829 97,92730 -24,26078 368,40405 1,757 54 ,085

Pair
31

sagleft3oroavg1
sagleft3oroavg2

18,48727 33,50867 4,51831 9,42861 27,54594 4,092 54 ,000

Pair
32

sagleft3orostd1
sagleft3orostd2

-3,68600 20,56727 2,77329 -9,24611 1,87411 -1,329 54 ,189

Pair
33

sagleft3ororegvol1
sagleft3ororegvol2

227,60164 2899,76107 391,00370 -556,31359 1011,51686 ,582 54 ,563

Pair
34

sagleft3hypoavg1
sagleft3hypoavg2

-6,91846 90,45203 12,54344 -32,10047 18,26355 -,552 51 ,584

Pair
35

sagleft3hypostd1
sagleft3hypostd2

1,22654 31,48711 4,36648 -7,53953 9,99261 ,281 51 ,780

Pair
36

sagleft3hyporegvol1
sagleft3hyporegvol2

8957,5701 70234,9324 9739,83270 -10595,9598 28511,10024 ,920 51 ,362

Pair
37

sagright1nasoavg1
sagright1nasoavg2

20,50800 61,20597 8,25301 3,96171 37,05429 2,485 54 ,016

Pair
38

sagright1nasostd1
sagright1nasostd2

6,03036 27,90828 3,76315 -1,51430 13,57503 1,602 54 ,115

Pair
39

sagright1nasoregvol1
sagright1nasoregvol2

237,95273 734,43862 99,03168 39,40616 436,49930 2,403 54 ,020

Pair
40

sagright1oroavg1
sagright1oroavg2

11,38436 50,66585 6,83178 -2,31253 25,08126 1,666 54 ,101

Pair
41

sagright1orostd1
sagright1orostd2

31,92509 232,33673 31,32828 -30,88432 94,73451 1,019 54 ,313

Pair
42

sagright1ororegvol1
sagright1ororegvol2

-11,02200 1184,51152 159,71950 -331,24032 309,19632 -,069 54 ,945

Pair
43

sagright1hypoavg1
sagright1hypoavg2

,23673 84,31415 11,69227 -23,23648 23,70994 ,020 51 ,984

Pair
44

sagright1hypostd1
sagright1hypostd2

4,94504 30,66545 4,25253 -3,59228 13,48235 1,163 51 ,250

Pair
45

sagright1hyporegvol1
sagright1hyporegvol2

28,36462 1303,37706 180,74588 -334,49788 391,22711 ,157 51 ,876

Pair
46

sagright2nasoavg1
sagright2nasoavg2

8,63236 59,57807 8,03351 -7,47385 24,73857 1,075 54 ,287

Pair
47

sagright2nasostd1
sagright2nasostd2

535,99709 3932,38447 530,24261 -527,07534 1599,06953 1,011 54 ,317

Pair
48

sagright2nasoregvol1
sagright2nasoregvol2

122,09873 612,79230 82,62890 -43,56224 287,75969 1,478 54 ,145
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Pair
49

sagright2oroavg1
sagright2oroavg2

15,90891 42,45996 5,72530 4,43037 27,38745 2,779 54 ,007

Pair
50

sagright2orostd1
sagright2orostd2

3,12364 15,95691 2,15163 -1,19012 7,43739 1,452 54 ,152

Pair
51

sagright2ororegvol1
sagright2ororegvol2

-
233,73800

1628,46856 219,58266 -673,97472 206,49872 -1,064 54 ,292

Pair
52

sagright2hypoavg1
sagright2hypoavg2

-6,57962 90,05771 12,48876 -31,65184 18,49261 -,527 51 ,601

Pair
53

sagright2hypostd1
sagright2hypostd2

6977,2242
3

50337,5721 6980,56529 -7036,84535 20991,29381 1,000 51 ,322

Pair
54

sagright2hyporegvol1
sagright2hyporegvol2

147,03577 1302,85345 180,67327 -215,68095 509,75249 ,814 51 ,420

Pair
55

sagright3nasoavg1
sagright3nasoavg2

9,72964 54,64881 7,36884 -5,04401 24,50328 1,320 54 ,192

Pair
56

sagright3nasostd1
sagright3nasostd2

4,87982 24,42517 3,29349 -1,72323 11,48287 1,482 54 ,144

Pair
57

sagright3nasoregvol1
sagright3nasoregvol2

118,18073 498,01172 67,15189 -16,45070 252,81216 1,760 54 ,084

Pair
58

sagright3oroavg1
sagright3oroavg2

13,17691 37,68346 5,08124 2,98964 23,36418 2,593 54 ,012

Pair
59

sagright3orostd1
sagright3orostd2

,31491 19,01337 2,56376 -4,82513 5,45494 ,123 54 ,903

Pair
60

sagright3ororegvol1
sagright3ororegvol2

-511,18109 1626,91931 219,37376 -950,99899 -71,36319 -2,330 54 ,024

Pair
61

sagright3hypoavg1
sagright3hypoavg2

-8,22796 94,54977 12,86659 -34,03508 17,57916 -,639 53 ,525

Pair
62

sagright3hypostd1
sagright3hypostd2

2,96704 30,49244 4,14950 -5,35580 11,28987 ,715 53 ,478

Pair
63

sagright3hyporegvol1
sagright3hyporegvol2

-67,60855 944,91566 127,41240 -323,05503 187,83794 -,531 54 ,598

–  Mãsuratorile obţinute cu programul InVivo pentru grupul de Femei cu varste cuprinse
între  15-35  ani:  Nu  existã  diferenţe  semnificative  statistic  între  prima  şi  cea  de  a  doua
mãsurãtoare realizatã în programul InVivo pentru grupul de Femei cu vârste cuprinse între 15-
35.

–  Mãsuratorile obţinute cu programul Invivo pentru grupul de Femei cu vârsta peste 35
de ani:  Existã trei parametri cu diferenţe semnificative statistic între prima şi cea de a doua
mãsurãtoare realizatã în programul InVivo pentru grupul de femei cu vârsta de 35 +: zona de
orofaringe, secţiunea sagitalã, partea dreaptã; zona de hipofaringe, secţiunea de pe linia medianã
şi zona de nasofaringe, secţiunea sagitalã, partea stângã. 

  Tabel 9.4 Comparare între perechile din grupul de Femei cu vârsta peste 35 de ani.

Test Statisticsc

Z Asymp. Sig. (2-
tailed)

meadnasoavg2 - meadnasoavg1 -,051a ,959

meadoroavg2 - meadoroavg1 -,235b ,814

meadhypoavg2 - meadhypoavg1 -2,275a ,023

sagleft1nasoavg2 - sagleft1nasoavg1 -2,490b ,013

sagleft1oroavg2 - sagleft1oroavg1 -,471b ,638

sagleft1hypoavg2 - sagleft1hypoavg1 -1,020a ,308

sagleft2nasoavg2 - sagleft2nasoavg1 -,800b ,424

sagleft2oroavg2 - sagleft2oroavg1 -1,098b ,272

sagleft2hypoavg2 - sagleft2hypoavg1 -1,804a ,071
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sagleft3nasoavg2 - sagleft3nasoavg1 -,533b ,594

sagleft3oroavg2 - sagleft3oroavg1 -,471b ,638

sagleft3hypoavg2 - sagleft3hypoavg1 -,314a ,754

sagright1nasoavg2 - sagright1nasoavg1 -,089a ,929

sagright1oroavg2 - sagright1oroavg1 -,235b ,814

sagright1hypoavg2 - sagright1hypoavg1 -,392a ,695

sagright2nasoavg2 - sagright2nasoavg1 -,800b ,424

sagright2oroavg2 - sagright2oroavg1 -,941b ,347

sagright2hypoavg2 - sagright2hypoavg1 -,157a ,875

sagright3nasoavg2 - sagright3nasoavg1 -1,600a ,110

sagright3oroavg2 - sagright3oroavg1 -1,961b ,050

sagright3hypoavg2 - sagright3hypoavg1 -,314b ,754

a. Based on negative ranks.

b. Based on positive ranks.

c. Wilcoxon Signed Ranks Test

–  Mãsuratorile obţinute cu programul InVivo bãrbaţi cu vârsta peste 35 ani: Nu existã
diferenţe semnificative statistic între prima şi cea de a doua mãsurãtoare realizatã în InVivo
pentru grupul de bãrbaţi 35 +, cu excepţia mãsuratorilor pentru zona de orofaringe, secţiunea
sagitalã, partea stângã, prima secţiune mãsuratã.

Tabel 9.5 Verificarea condiţiei de omogenitate pentru grupul de bãrbaţi cu vârsta peste 35 ani.

Marginal Homogeneity Test
sagleft1oroavg1 &
sagleft1oroavg2

sagleft1hypoavg1 &
sagleft1hypoavg2

sagleft2nasoavg1 &
sagleft2nasoavg2

sagleft2oroavg1 &
sagleft2oroavg2

Distinct Values 16 14 16 16

Off-Diagonal Cases 8 7 8 8

Observed MH Statistic 3548,960 3451,860 2134,330 3558,540

Mean MH Statistic 3638,720 3462,300 2142,410 3581,465

Std. Deviation of MH Statistic 40,850 16,969 19,871 36,446

Std. MH Statistic -2,197 -,615 -,407 -,629

Asymp. Sig. (2-tailed) ,028 ,538 ,684 ,529

Tabel 9.6 Comparare în pereche pentru grupul de Bãrbaţi cu vârsta peste 35 ani. 

Test Statisticsc

meadnasoavg2 -
meadnasoavg1

meadoroavg2 - 
meadoroavg1

meadhypoavg2 -
meadhypoavg1

sagleft1nasoavg2 -
sagleft1nasoavg1

sagleft1oroavg2 - 
sagleft1oroavg1

Z -,420a -1,400b -,845b -,280b -2,521b

Asymp. Sig. (2-tailed) ,674 ,161 ,398 ,779 ,012

–  Mãsuratorile obţinute cu programul InVivo pentru grupul de bãrbaţi cu vârste cuprinse
între 15-35 ani: 
          Existã diferenţe semnificative statistic între prima şi cea de a doua mãsurãtoare pentru:
zona  nasofaringianã,  secţiunea  sagitalã,  partea  stângã,  a  trei  a  secţiune;  zona  orafaringianã,
secţiunea sagitalã, partea dreaptã, prima secţiune; zona hipofaringianã, secţiunea sagitalã, partea
dreaptã, prima secţiune; zona hipofaringianã, secţiunea sagitalã, partea dreaptã, a doua secţiune.
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Tabel 9.7 Compararea în pereche şi calculul diferenţei mediilor – grupul de bãrbaţi cu vârste cuprinse între 15-35
ani.

Paired Samples Test

Paired Differences t

95% Confidence Interval of the
Difference

Lower Upper
Pair 1 meadnasoavg1 - meadnasoavg2 -2,96494 4,71725 ,470
Pair 2 meadoroavg1 - meadoroavg2 -11,73895 3,01433 -1,218
Pair 3 meadhypoavg1 - meadhypoavg2 -17,16208 54,57458 1,079
Pair 4 sagleft1nasoavg1 - sagleft1nasoavg2 -1,91778 8,47701 1,300
Pair 5 sagleft1oroavg1 - sagleft1oroavg2 -9,73654 5,25884 -,615
Pair 6 sagleft1hypoavg1 - sagleft1hypoavg2 -6,16835 7,18169 ,157
Pair 7 sagleft2nasoavg1 - sagleft2nasoavg2 -32,95670 107,26901 1,091
Pair 8 sagleft2oroavg1 - sagleft2oroavg2 -15,20976 2,00823 -1,579
Pair 9 sagleft2hypoavg1 - sagleft2hypoavg2 -17,96726 ,79059 -1,894
Pair 10 sagleft3nasoavg1 - sagleft3nasoavg2 4,11136 18,36018 3,248
Pair 11 sagleft3oroavg1 - sagleft3oroavg2 -196,48248 540,59478 ,962
Pair 12 sagleft3hypoavg1 - sagleft3hypoavg2 -13,34612 9,19195 -,381
Pair 13 sagright1nasoavg1 - sagright1nasoavg2 -4,21912 7,74450 ,607
Pair 14 sagright1oroavg1 - sagright1oroavg2 -18,35418 -1,71352 -2,484
Pair 15 sagright1hypoavg1 - sagright1hypoavg2 ,10927 13,22157 2,103
Pair 16 sagright2nasoavg1 - sagright2nasoavg2 -7,35716 10,98408 ,407
Pair 17 sagright2oroavg1 - sagright2oroavg2 -17,12245 7,14553 -,847
Pair 18 sagright2hypoavg1 - sagright2hypoavg2 1,35787 18,45213 2,397
Pair 19 sagright3nasoavg1 - sagright3nasoavg2 -6,48019 7,05788 ,088
Pair 20 sagright3oroavg1 - sagright3oroavg2 -15,54489 6,79412 -,807
Pair 21 sagright3hypoavg1 - sagright3hypoavg2 -3,89992 10,40575 ,941

Tabel 9.8 Compararea perechilor pentru grupul de bãrbaţi cu vârste cuprinse între 15-35 ani.

Paired Samples Test

df Sig. (2-tailed)

Pair 1 meadnasoavg1 - meadnasoavg2 25 ,643

Pair 2 meadoroavg1 - meadoroavg2 25 ,235

Pair 3 meadhypoavg1 - meadhypoavg2 23 ,292

Pair 4 sagleft1nasoavg1 - sagleft1nasoavg2 25 ,206

Pair 5 sagleft1oroavg1 - sagleft1oroavg2 25 ,544

Pair 6 sagleft1hypoavg1 - sagleft1hypoavg2 23 ,877

Pair 7 sagleft2nasoavg1 - sagleft2nasoavg2 25 ,285

Pair 8 sagleft2oroavg1 - sagleft2oroavg2 25 ,127

Pair 9 sagleft2hypoavg1 - sagleft2hypoavg2 23 ,071

Pair 10 sagleft3nasoavg1 - sagleft3nasoavg2 25 ,003

Pair 11 sagleft3oroavg1 - sagleft3oroavg2 25 ,346

Pair 12 sagleft3hypoavg1 - sagleft3hypoavg2 23 ,706

Pair 13 sagright1nasoavg1 - sagright1nasoavg2 25 ,549
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Pair 14 sagright1oroavg1 - sagright1oroavg2 25 ,020

Pair 15 sagright1hypoavg1 - sagright1hypoavg2 23 ,047

Pair 16 sagright2nasoavg1 - sagright2nasoavg2 25 ,687

Pair 17 sagright2oroavg1 - sagright2oroavg2 25 ,405

Pair 18 sagright2hypoavg1 - sagright2hypoavg2 23 ,025

Pair 19 sagright3nasoavg1 - sagright3nasoavg2 25 ,931

Pair 20 sagright3oroavg1 - sagright3oroavg2 25 ,427

Pair 21 sagright3hypoavg1 - sagright3hypoavg2 23 ,35

–  Mãsuratorile de volum obţinute cu programul InVivo pentru grupul de femei: Nu existã
diferenţe semnificative statistic între prima şi cea de a doua mãsurãtoare cu privire la mãsurarea
volumului realizatã în programul InVivo pentru ambele grupe de vârstã la femei.

–  Mãsuratorile  de volum obţinute cu  programul InVivo pentru grupul  de bãrbaţi:  Nu
existã diferenţe semnificative statistic între prima şi cea de a doua mãsurãtoare cu privire la
mãsurarea volumului realizat în programul InVivo pentru ambele grupe de vârstã la bãrbaţi.

–  Mãsuratorile mediei în axial obţinute cu programul InVivo pentru grupul de bãrbaţi:
existã douã diferenţe semnificative statistic p=0.00, ceea ce înseamnã cã în axial media celor 5
mãsurãtori şi media celor 7 mãsurãtori ale nasofaringelui în InVivo sunt diferite din punct de
vedere statistic pentru grupul de bãrbaţi.

Tabel 9.9 Compararea perechilor pentru grupul de bãrbaţi – media în axial cu programul InVivo.

Paired Samples Test

df Sig. (2-tailed)

Pair 1 axialnasomean15 - axialnasomean25 33 ,000

Pair 2 axialoromean15 - axiloromean25 33 ,124

Pair 3 axialhypomean15 - axialhypomean25 33 ,161

Pair 4 axialnasomean17 - axialnasomean27 33 ,000

Pair 5 axialoromean17 - axialoromean27 33 ,581

Pair 6 axialhypomean17 - axialhypomean27 33 ,273

Tabel 9.10 Indicatori statistici pentru grupul de bãrbaţi – media în axial cu programul InVivo.

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 axialnasomean15 289,6533 34 109,50549 18,78004

axialnasomean25 323,9353 34 109,17888 18,72402

Pair 2 axialoromean15 181,1114 34 36,35146 6,23422

axiloromean25 186,9476 34 41,80685 7,16981

Pair 3 axialhypomean15 188,2265 34 86,45132 14,82628

axialhypomean25 192,5774 34 89,39447 15,33102

Pair 4 axialnasomean17 293,3930 34 108,09150 18,53754

axialnasomean27 329,8503 34 108,59624 18,62410

Pair 5 axialoromean17 192,1014 34 39,27076 6,73488

axialoromean27 194,2707 34 44,73862 7,67261

axialhypomean17 189,4618 34 86,07453 14,76166
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Pair 6 axialhypomean27 192,4379 34 88,79273 15,22783

–  Mãsuratorile obţinute cu programul InVivo pentru grupul de bãrbaţi: p<0.005 pentru
zona de orofaringe,  secţiunea sagitalã,  partea dreaptã,  mãsuratoarea numãrul 1;  pentru restul
valorilor  p>0.005,  ceea  ce  înseamnã  cã  nu  existã  diferenţe  semnificative  statitic  între
mãsurãtorile realizate în programul InVivo pentru acest grup.

Tabel 9.11 Compararea perechilor pentru grupul de bãrbaţi – programul InVivo. 

Paired Samples Test

df Sig. (2-tailed)

Pair 1 meadnasoavg1 - meadnasoavg2 33 ,444

Pair 2 meadoroavg1 - meadoroavg2 33 ,053

Pair 3 meadhypoavg1 - meadhypoavg2 30 ,337

Pair 4 sagleft1nasoavg1 - sagleft1nasoavg2 33 ,227

Pair 5 sagleft1oroavg1 - sagleft1oroavg2 33 ,054

Pair 6 sagleft1hypoavg1 - sagleft1hypoavg2 30 ,918

Pair 7 sagleft2nasoavg1 - sagleft2nasoavg2 33 ,292

Pair 8 sagleft2oroavg1 - sagleft2oroavg2 33 ,104

Pair 9 sagleft2hypoavg1 - sagleft2hypoavg2 30 ,099

Pair 10 sagleft3nasoavg1 - sagleft3nasoavg2 33 ,009

Pair 11 sagleft3oroavg1 - sagleft3oroavg2 33 ,352

Pair 12 sagleft3hypoavg1 - sagleft3hypoavg2 30 ,590

Pair 13 sagright1nasoavg1 - sagright1nasoavg2 33 ,329

Pair 14 sagright1oroavg1 - sagright1oroavg2 33 ,002

Pair 15 sagright1hypoavg1 - sagright1hypoavg2 30 ,320

Pair 16 sagright2nasoavg1 - sagright2nasoavg2 33 ,644

Pair 17 sagright2oroavg1 - sagright2oroavg2 33 ,095

Pair 18 sagright2hypoavg1 - sagright2hypoavg2 30 ,010

Pair 19 sagright3nasoavg1 - sagright3nasoavg2 33 ,365

Pair 20 sagright3oroavg1 - sagright3oroavg2 33 ,132

Pair 21 sagright3hypoavg1 - sagright3hypoavg2 30 ,599

–  Mãsuratorile  de volum obţinute cu  programul InVivo pentru grupul  de bãrbaţi:  Nu
existã  diferenţe  semnificative  statistic  între  cele  douã  mãsurãtori  realizate  pentru  volum în
programul InVivo pentru grupul de bãrbaţi.

–  Mãsuratorile obţinute cu programul Romexis pentru grupul de bãrbati: existã diferenţe
semnificative statistic între prima şi a doua mãsurãtoare astfel: valorile ariilor semnificative din
punct  de  vedere  statistic  sunt  pentru:  zona  orafaringianã,  secţiunea  sagitalã,  partea  stângã,
mãsuratoarea  numãrul  1,  2  şi  3;  zona  hipofaringianã,  secţiunea  sagitalã,  partea  stângã,
mãsuratoarea numãrul 2; zona de nasofaringe, secţiunea sagitalã, partea dreaptã, mãsuratoarea
numãrul 1; zona de orofaringe, secţiunea sagitalã, partea dreaptã, mãsuratoarea numãrul 1, 2 şi
3.

Valorile  de  volum  semnificative  statistic  sunt  pentru  :  zona  de  orofaringe,  secţiunea
sagitalã, partea stângã, mãsuratoarea numãrul 3;

Cu excepţia  acestor  mãsurãtori,  nu  existã  diferenţe  semnificative  din  punct  de  vedere
statistic pentru mãsurãtorile grupului de bãrbaţi realizate cu programul Romexis.
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Tabel 9.12 Compararea în pereche şi calculul diferenţei mediilor – bãrbaţi, programul Romexis.

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-
tailed)95% Confidence Interval

of the Difference

Mean Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Lower Upper

Pair 1 meadnasoavg1
meadnasoavg2

10,73029 55,88828 9,58476 -8,77005 30,23064 1,120 33 ,271

Pair 2 meadnasostd1
meadnadostd2

-1,64882 15,45982 2,65134 -7,04301 3,74536 -,622 33 ,538

Pair 3 meadnasoregvol1
meadnasoregvol2

29,23853 553,36808 94,90184 -163,84072 222,31778 ,308 33 ,760

Pair 4 meadoroavg1
meadoroavg2

8,35824 42,65829 7,31584 -6,52594 23,24241 1,142 33 ,261

Pair 5 meadorostd1
meadorostd2

-4,23441 24,72627 4,24052 -12,86182 4,39299 -,999 33 ,325

Pair 6 meadororegvol1
meadororegvol2

-425279 1908344 327,27840 -1091,1326 240,57320 -1,299 33 ,203

Pair 7 meadhypoavg1
meadhypoavg2

25,61500 105,3220 18,61849 -12,35766 63,58766 1,376 31 ,179

Pair 8 meadhypostd1
meadhypostd2

-1,00000 49,80012 8,80350 -18,95486 16,95486 -,114 31 ,910

Pair 9 meadhyporegvol1
meadhyporegvol2

-22119 1407926 248,88853 -529,73056 485,49243 -,089 31 ,930

Pair 10 sagleft1nasoavg1
sagleft1nasoavg2

-5,78735 37,27498 6,39261 -18,79321 7,21850 -,905 33 ,372

Pair 11 sagleft1nasostd1
sagleft1nasostd2

-1,34088 17,64360 3,02585 -7,49702 4,81526 -,443 33 ,661

Pair 12 sagleft1nasoregvol1
sagleft1nasoregvol2

42,66088 621,4974 106,58593 -174,18982 259,51159 ,400 33 ,692

Pair 13 sagleft1oroavg1
sagleft1oroavg2

14,12676 22,45059 3,85024 6,29338 21,96015 3,669 33 ,001

Pair 14 sagleft1orostd1
sagleft1orostd2

-4,89647 17,18437 2,94710 -10,89238 1,09944 -1,661 33 ,106

Pair 15 sagleft1ororegvol1
sagleft1ororegvol2

-293314 1429,8580 245,21864 -792,21578 205,58637 -1,196 33 ,240

Pair 16 sagleft1hypoavg1
sagleft1hypoavg2

8,14688 91,21296 16,12433 -24,73891 41,03266 ,505 31 ,617

Pair 17 sagleft1hypostd1
sagleft1hypostd2

8,57688 27,09053 4,78897 -1,19030 18,34405 1,791 31 ,083

Pair 18 sagleft1hyporegvol1
sagleft1hyporegvol2

-76251 1023129 180,86554 -445,12894 292,62644 -,422 31 ,676

Pair 19 sagleft2nasoavg1
sagleft2nasoavg2

13,3688 42,68422 7,32028 -1,52440 28,26205 1,826 33 ,077

Pair 20 sagleft2nasostd1
sagleft2nasostd2

,59059 15,22616 2,61126 -4,72207 5,90325 ,226 33 ,822

Pair 21 sagleft2nasoregvol1
sagleft2nasoregvol2

16,5891 343,6131 58,92917 -103,30317 136,48141 ,282 33 ,780

Pair 22 sagleft2oroavg1
sagleft2oroavg2

19,4870 22,1578 3,80003 11,75583 27,21829 5,128 33 ,000

Pair 23 sagleft2orostd1
sagleft2orostd2

-4,35265 19,2160 3,29552 -11,05744 2,35215 -1,321 33 ,196

Pair 24 sagleft2ororegvol1
sagleft2ororegvol2

,08294 1676,9805 287,59979 -585,04323 585,20911 ,000 33 1,000

Pair 25 sagleft2hypoavg1
sagleft2hypoavg2

32,8718 80,82243 14,28752 3,73228 62,01147 2,301 31 ,028

Pair 26 sagleft2hypostd1
sagleft2hypostd2

2,92000 18,87611 3,33686 -3,88556 9,72556 ,875 31 ,388

Pair 27 sagleft2hyporegvol1
sagleft2hyporegvol2

328092 1342,8729 237,38864 -156,06451 812,25014 1,382 31 ,177

Pair 28 sagleft3nasoavg1
sagleft3nasoavg2

-3,5794 40,25954 6,90445 -17,62663 10,46781 -,518 33 ,608

Pair 29 sagleft3nasostd1
sagleft3nasostd2

-2,3788 17,08378 2,92984 -8,33964 3,58199 -,812 33 ,423

Pair 30 sagleft3nasoregvol1
sagleft3nasoregvol2

25644 604,28962 103,63481 -185,20191 236,49132 ,247 33 ,806
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Pair 31 sagleft3oroavg1
sagleft3oroavg2

12513 28,71802 4,92510 2,49334 22,53372 2,541 33 ,016

Pair 32 sagleft3orostd1
sagleft3orostd2

-4,02647 19,68244 3,37551 -10,89400 2,84106 -1,193 33 ,241

Pair 33 sagleft3ororegvol1
sagleft3ororegvol2

-81257 1968,1045 337,52714 -1499283 -125,87557 -2,407 33 ,022

Pair 34 sagleft3hypoavg1
sagleft3hypoavg2

17,7031 90,00542 15,91086 -14,74729 50,15354 1,113 31 ,274

Pair 35 sagleft3hypostd1
sagleft3hypostd2

-1,9180 23,78371 4,27168 -10,64200 6,80587 -,449 30 ,657

Pair 36 sagleft3hyporegvol1
sagleft3hyporegvol2

89,4031 1595922 282,12198 -485,98844 664,79469 ,317 31 ,753

Pair 37 sagright1nasoavg1
sagright1nasoavg2

15,3750 43,82018 7,51510 ,08542 30,66458 2,046 33 ,049

Pair 38 sagright1nasostd1
sagright1nasostd2

3,69147 12,55652 2,15342 -,68971 8,07265 1,714 33 ,096

Pair 39 sagright1nasoregvol1
sagright1nasoregvol2

176,9470 623,5307 106,93464 -40,61311 394,50723 1,655 33 ,107

Pair 40 sagright1oroavg1
sagright1oroavg2

7,67118 25,48470 4,37059 -1,22086 16,56321 1,755 33 ,089

Pair 41 sagright1orostd1
sagright1orostd2

-6,22029 15,60017 2,67541 -11,66345 -,77714 -2,325 33 ,026

Pair 42 sagright1ororegvol1
sagright1ororegvol2

-731069 3634307 623,27863 -1999139 537,00050 -1,173 33 ,249

Pair 43 sagright1hypoavg1
sagright1hypoavg2

12,0806 82,58589 14,59926 -17,69476 41,85601 ,827 31 ,414

Pair 44 sagright1hypostd1
sagright1hypostd2

1,61406 19,36466 3,42322 -5,36764 8,59577 ,472 31 ,641

Pair 45 sagright1hyporegvol1
sagright1hyporegvol2

-4,43781 1184564 209,40339 -431,51885 422,64323 -,021 31 ,983

Pair 46 sagright2nasoavg1
sagright2nasoavg2

1,44382 40,93805 7,02082 -12,84014 15,72778 ,206 33 ,838

Pair 47 sagright2nasostd1
sagright2nasostd2

-,33765 14,03940 2,40774 -5,23622 4,56093 -,140 33 ,889

Pair 48 sagright2nasoregvol1
sagright2nasoregvol2

-54644 380,3087 65,22242 -187,34042 78,05160 -,838 33 ,408

Pair 49 sagright2oroavg1
sagright2oroavg2

10,7905 22,97535 3,94024 2,77411 18,80707 2,739 33 ,010

Pair 50 sagright2orostd1
sagright2orostd2

-1,11939 25,72584 4,47829 -10,24138 8,00259 -,250 32 ,804

Pair 51 sagright2ororegvol1
sagright2ororegvol2

50,2347 1395,0643 239,25156 -436,52624 536,99565 ,210 33 ,835

Pair 52 sagright2hypoavg1
sagright2hypoavg2

19,2875 90,51384 16,00074 -13,34622 51,92122 1,205 31 ,237

Pair 53 sagright2hypostd1
sagright2hypostd2

1,52187 28,29952 5,00270 -8,68119 11,72494 ,304 31 ,763

Pair 54 sagright2hyporegvol1
sagright2hyporegvol2

8,24406 1393,0969 246,26708 -494,02096 510,50908 ,033 31 ,974

Pair 55 sagright3nasoavg1
sagright3nasoavg2

13,0526 38,58448 6,61718 -,41011 26,51541 1,973 33 ,057

Pair 56 sagright3nasostd1
sagright3nasostd2

3,53441 18,31121 3,14035 -2,85467 9,92350 1,125 33 ,269

Pair 57 sagright3nasoregvol1
sagright3nasoregvol2

98,2058 503,25347 86,30726 -77,38755 273,79932 1,138 33 ,263

Pair 58 sagright3oroavg1
sagright3oroavg2

9,82882 23,28865 3,99397 1,70303 17,95462 2,461 33 ,019

Pair 59 sagright3orostd1
sagright3orostd2

-5,36706 19,92521 3,41714 -12,31929 1,58517 -1,571 33 ,126

Pair 60 sagright3ororegvol1
sagright3ororegvol2

-304249 1373742 235,59495 -783,57093 175,07211 -1,291 33 ,206

Pair 61 sagright3hypoavg1
sagright3hypoavg2

24,4537 97,80825 17,29022 -10,80989 59,71739 1,414 31 ,167

Pair 62 sagright3hypostd1
sagright3hypostd2

7,19719 28,38868 5,01846 -3,03802 17,43240 1,434 31 ,162

Pair 63 sagright3hyporegvol1
sagright3hyporegvol2

247871 1657934 293,08426 -349,87741 845,62116 ,846 31 ,404
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–  Compararea celor douã programe utilizate Romexis-InVivo obţinând media 1 (reprezintã
media a 5 mãsuratori efectuate) pentru grupul de vârstã 15-35 ani, atat  pentru femei cat si
pentru barbati, existand diferenţe din punct de vedere statistic pentru grupul de femei cu vârste
între 15-35.

–  Compararea celor douã programe utilizate Romexis-InVivo obţinând media 1 (reprezintã
media a 5 mãsuratori efectuate) pentru grupul de vârstã peste 35 ani, femei şi barbati; diferenţe
din punct de vedere statistic sunt observate pentru grupul de femei +35.

Tabel 9.13 Compararea perechilor pentru grupul de bãrbaţi cu vârste cuprinse între 15-35 ani.

Test Statisticsb

Z Asymp. Sig. (2-tailed)

meadnasoavg2 - meadnasoavg1 -3,059a ,002

meadoroavg2 - meadoroavg1 -2,981a ,003

meadhypoavg2 - meadhypoavg1 -2,934a ,003

sagleft1nasoavg2 - sagleft1nasoavg1 -3,059a ,002

sagleft1oroavg2 - sagleft1oroavg1 -3,059a ,002

sagleft1hypoavg2 - sagleft1hypoavg1 -2,934a ,003

sagleft2nasoavg2 - sagleft2nasoavg1 -3,059a ,002

sagleft2oroavg2 - sagleft2oroavg1 -2,981a ,003

sagleft2hypoavg2 - sagleft2hypoavg1 -2,934a ,003

sagleft3nasoavg2 - sagleft3nasoavg1 -3,059a ,002

sagleft3oroavg2 - sagleft3oroavg1 -2,981a ,003

sagleft3hypoavg2 - sagleft3hypoavg1 -2,934a ,003

sagright1nasoavg2 - sagright1nasoavg1 -3,059a ,002

sagright1oroavg2 - sagright1oroavg1 -3,059a ,002

sagright1hypoavg2 - sagright1hypoavg1 -2,934a ,003

sagright2nasoavg2 - sagright2nasoavg1 -3,059a ,002

sagright2oroavg2 - sagright2oroavg1 -2,981a ,003

sagright2hypoavg2 - sagright2hypoavg1 -2,934a ,003

sagright3nasoavg2 - sagright3nasoavg1 -3,059a ,002

sagright3oroavg2 - sagright3oroavg1 -2,981a ,003

sagright3hypoavg2 - sagright3hypoavg1 -2,934a ,003

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

–  Compararea celor douã programe utilizate  Romexis-InVivo pentru media 1 (reprezintã
media a 5 mãsuratori efectuate) pentru grupul de femei: pentru media 1 existã diferenţe din
punct de vedere statistic pentru grupul de femei (15-35 şi 35+) între mãsurãtorile obţinute cu
cele douã programe.

Tabel 9.14 Compararea perechilor pentru grupul de femei – programele Romexis – InVivo, media 1.

Paired Samples Test

df Sig. (2-tailed)

Pair 1 meadnasoavg1 - meadnasoavg2 40 ,000

Pair 2 meadoroavg1 - meadoroavg2 40 ,000

                                                                        151



Capitolul 9 
ACURATEŢEA ŞI FIABILITATEA SOFTURILOR DE ANALIZĂ IMAGISTICĂ 3D PENTRU REGIUNEA

RESPIRATORIE SUPERIOARĂ

Pair 3 meadhypoavg1 - meadhypoavg2 38 ,000

Pair 4 sagleft1nasoavg1 - sagleft1nasoavg2 40 ,115

Pair 5 sagleft1oroavg1 - sagleft1oroavg2 40 ,001

Pair 6 sagleft1hypoavg1 - sagleft1hypoavg2 38 ,000

Pair 7 sagleft2nasoavg1 - sagleft2nasoavg2 40 ,000

Pair 8 sagleft2oroavg1 - sagleft2oroavg2 40 ,000

Pair 9 sagleft2hypoavg1 - sagleft2hypoavg2 38 ,000

Pair 10 sagleft3nasoavg1 - sagleft3nasoavg2 40 ,218

Pair 11 sagleft3oroavg1 - sagleft3oroavg2 40 ,000

Pair 12 sagleft3hypoavg1 - sagleft3hypoavg2 38 ,000

Pair 13 sagright1nasoavg1 - sagright1nasoavg2 40 ,000

Pair 14 sagright1oroavg1 - sagright1oroavg2 40 ,000

Pair 15 sagright1hypoavg1 - sagright1hypoavg2 38 ,000

Pair 16 sagright2nasoavg1 - sagright2nasoavg2 40 ,000

Pair 17 sagright2oroavg1 - sagright2oroavg2 40 ,000

Pair 18 sagright2hypoavg1 - sagright2hypoavg2 38 ,000

Pair 19 sagright3nasoavg1 - sagright3nasoavg2 40 ,000

Pair 20 sagright3oroavg1 - sagright3oroavg2 40 ,000

Pair 21 sagright3hypoavg1 – sagright3hypoavg2 38 ,000

–  Compararea celor douã programe utilizate Romexis-Invivo, media 2 (reprezintã media a
7  mãsuratori  efectuate),  pentru  grupul  de  femei:  analiza  statisticã  evidenţiazã  diferenţe
semnificative din punct de vedere statistic pentru grupul de femei cu vârste cuprinse între 15-35
şi 35+ .

Tabel 9.15 Indicatori statistici – Romexis-InVivo, grupul de femei, media 2.

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 meadnasoavg1 -122,3705 55 99,09098 13,36142

meadnasoavg2 183,0395 55 85,41131 11,51686

Pair 2 meadoroavg1 -7,8960 55 103,05123 13,89543

meadoroavg2 408,6115 55 117,79431 15,88338

Pair 3 meadhypoavg1 -281,0741 49 116,03775 16,57682

meadhypoavg2 182,9873 49 99,36528 14,19504

Pair 4 sagleft1nasoavg1 -142,4449 55 108,46260 14,62509

sagleft1nasoavg2 184,8738 55 85,69304 11,55485

Pair 5 sagleft1oroavg1 -11,2767 55 103,47900 13,95311

sagleft1oroavg2 407,4647 55 116,22411 15,67166

Pair 6 sagleft1hypoavg1 -298,4508 49 120,55340 17,22191

sagleft1hypoavg2 186,9080 49 100,54589 14,36370

Pair 7 sagleft2nasoavg1 -142,7436 55 106,64103 14,37947

sagleft2nasoavg2 194,9938 55 85,21327 11,49015

Pair 8 sagleft2oroavg1 -18,6696 55 104,82164 14,13415

sagleft2oroavg2 411,4300 55 120,04480 16,18684

Pair 9 sagleft2hypoavg1 -285,0959 49 144,42406 20,63201

sagleft2hypoavg2 190,8247 49 105,20729 15,02961

Pair 10 sagleft3nasoavg1 -142,2020 55 104,95900 14,15267

sagleft3nasoavg2 207,9542 55 84,33100 11,37119

Pair 11 sagleft3oroavg1 -20,0431 55 109,21253 14,72621

sagleft3oroavg2 408,4238 55 121,36207 16,36446

Pair 12 sagleft3hypoavg1 -293,7747 49 119,02030 17,00290
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sagleft3hypoavg2 193,1394 49 104,89440 14,98491

Pair 13 sagright1nasoavg1 -148,9611 55 102,72147 13,85096

sagright1nasoavg2 185,4031 55 84,66692 11,41648

Pair 14 sagright1oroavg1 -20,0696 55 110,52250 14,90285

sagright1oroavg2 405,6462 55 116,88290 15,76049

Pair 15 sagright1hypoavg1 -300,6476 49 122,24140 17,46306

sagright1hypoavg2 185,6067 49 97,40837 13,91548

Pair 16 sagright2nasoavg1 -148,0253 55 113,42157 15,29376

sagright2nasoavg2 193,4329 55 80,31917 10,83024

Pair 17 sagright2oroavg1 -22,6980 55 113,99381 15,37092

sagright2oroavg2 409,1024 55 117,31499 15,81875

Pair 18 sagright2hypoavg1 -299,8396 49 122,55574 17,50796

sagright2hypoavg2 187,8700 49 98,72090 14,10299

Pair 19 sagright3nasoavg1 -151,2587 55 109,53976 14,77034

sagright3nasoavg2 202,3193 55 83,11366 11,20704

Pair 20 sagright3oroavg1 -27,3782 55 107,01655 14,43011

sagright3oroavg2 407,1545 55 116,66969 15,73174

Pair 21 sagright3hypoavg1 -296,6367 49 127,71783 18,24540

sagright3hypoavg2 186,8786 49 98,28684 14,04098

Tabel 9.16 Coeficienţi de corelaţie pentru grupul Romexis-InVivo, femei, media 2.

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 meadnasoavg1 & meadnasoavg2 55 -,114 ,406

Pair 2 meadoroavg1 & meadoroavg2 55 -,252 ,063

Pair 3 meadhypoavg1 & meadhypoavg2 49 -,036 ,804

Pair 4 sagleft1nasoavg1 & sagleft1nasoavg2 55 -,060 ,665

Pair 5 sagleft1oroavg1 & sagleft1oroavg2 55 -,282 ,037

Pair 6 sagleft1hypoavg1 & sagleft1hypoavg2 49 -,111 ,448

Pair 7 sagleft2nasoavg1 & sagleft2nasoavg2 55 -,001 ,992

Pair 8 sagleft2oroavg1 & sagleft2oroavg2 55 -,326 ,015

Pair 9 sagleft2hypoavg1 & sagleft2hypoavg2 49 -,121 ,409

Pair 10 sagleft3nasoavg1 & sagleft3nasoavg2 55 -,033 ,809

Pair 11 sagleft3oroavg1 & sagleft3oroavg2 55 -,232 ,089

Pair 12 sagleft3hypoavg1 & sagleft3hypoavg2 49 -,087 ,551

Pair 13 sagright1nasoavg1 & sagright1nasoavg2 55 -,038 ,784

Pair 14 sagright1oroavg1 & sagright1oroavg2 55 -,160 ,242

Pair 15 sagright1hypoavg1 & sagright1hypoavg2 49 -,020 ,890

Pair 16 sagright2nasoavg1 & sagright2nasoavg2 55 -,043 ,757

Pair 17 sagright2oroavg1 & sagright2oroavg2 55 -,294 ,029

Pair 18 sagright2hypoavg1 & sagright2hypoavg2 49 -,054 ,713

Pair 19 sagright3nasoavg1 & sagright3nasoavg2 55 -,101 ,465

Pair 20 sagright3oroavg1 & sagright3oroavg2 55 -,291 ,031

Pair 21 sagright3hypoavg1 & sagright3hypoavg2 49 -,027 ,853

–  Compararea  programelor  utilizate  Romexis-InVivo,  media  1  (reprezintã  media  a  5
mãsuratori  efectuate),  pentru grupul  de bãrbaţi  cu  vârsta cuprinsã între 15-35 ani: analiza
statisticã evidenţiazã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic în grupul de bãrbaţi,
pentru vârsta cuprinsã între 15-35, pentru toate mãsuratorile efectuate (p=0.000).
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Tabel 9.17 Compararea perechilor pentru grupul de bãrbaţi cu vârste cuprinse între 15-35 ani.

Test Statisticsb

Z Asymp. Sig. (2-tailed)

meadnasoavg2 - meadnasoavg1 -3,975a ,000

meadoroavg2 - meadoroavg1 -4,457a ,000

meadhypoavg2 - meadhypoavg1 -4,372a ,000

sagleft1nasoavg2 - sagleft1nasoavg1 -4,203a ,000

sagleft1oroavg2 - sagleft1oroavg1 -4,457a ,000

sagleft1hypoavg2 - sagleft1hypoavg1 -4,372a ,000

sagleft2nasoavg2 - sagleft2nasoavg1 -4,254a ,000

sagleft2oroavg2 - sagleft2oroavg1 -4,457a ,000

sagleft2hypoavg2 - sagleft2hypoavg1 -4,372a ,000

sagleft3nasoavg2 - sagleft3nasoavg1 -4,330a ,000

sagleft3oroavg2 - sagleft3oroavg1 -4,457a ,000

sagleft3hypoavg2 - sagleft3hypoavg1 -4,372a ,000

sagright1nasoavg2 - sagright1nasoavg1 -4,026a ,000

sagright1oroavg2 - sagright1oroavg1 -4,457a ,000

sagright1hypoavg2 - sagright1hypoavg1 -4,372a ,000

sagright2nasoavg2 - sagright2nasoavg1 -4,127a ,000

sagright2oroavg2 - sagright2oroavg1 -4,457a ,000

sagright2hypoavg2 - sagright2hypoavg1 -4,372a ,000

sagright3nasoavg2 - sagright3nasoavg1 -4,178a ,000

sagright3oroavg2 - sagright3oroavg1 -4,457a ,000

sagright3hypoavg2 - sagright3hypoavg1 -4,372a ,000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

–  Compararea programelor utilizate Romexis-Invivo, media 2, pentru grupul de bãrbaţi cu
vârsta cuprinsã între 15-35 ani: analiza statisticã evidenţiazã diferenţe semnificative din punct
de  vedere  statistic  în  grupul  de  bãrbaţi,  pentru  vârsta  cuprinsã  între  15-35,  pentru  toate
mãsuratorile efectuate (p=0.000).

Tabel 9.18 Compararea perechilor pentru grupul de bãrbaţi cu vârste cuprinse între 15-35 ani. 

Test Statisticsb

Z Asymp. Sig. (2-tailed)

meadnasoavg2 - meadnasoavg1 -4,153a ,000

meadoroavg2 - meadoroavg1 -4,457a ,000

meadhypoavg2 - meadhypoavg1 -4,286a ,000

sagleft1nasoavg2 - sagleft1nasoavg1 -4,076a ,000

sagleft1oroavg2 - sagleft1oroavg1 -4,457a ,000

sagleft1hypoavg2 - sagleft1hypoavg1 -4,286a ,000

sagleft2nasoavg2 - sagleft2nasoavg1 -4,254a ,000

sagleft2oroavg2 - sagleft2oroavg1 -4,457a ,000

sagleft2hypoavg2 - sagleft2hypoavg1 -4,286a ,000

sagleft3nasoavg2 - sagleft3nasoavg1 -4,280a ,000

sagleft3oroavg2 - sagleft3oroavg1 -4,457a ,000
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sagleft3hypoavg2 - sagleft3hypoavg1 -4,286a ,000

sagright1nasoavg2 - sagright1nasoavg1 -4,051a ,000

sagright1oroavg2 - sagright1oroavg1 -4,457a ,000

sagright1hypoavg2 - sagright1hypoavg1 -4,286a ,000

sagright2nasoavg2 - sagright2nasoavg1 -4,305a ,000

sagright2oroavg2 - sagright2oroavg1 -4,457a ,000

sagright2hypoavg2 - sagright2hypoavg1 -4,286a ,000

sagright3nasoavg2 - sagright3nasoavg1 -4,305a ,000

sagright3oroavg2 - sagright3oroavg1 -4,457a ,000

sagright3hypoavg2 - sagright3hypoavg1 -4,286a ,000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

–  Compararea  programelor  utilizate  Romexis-InVivo,  media  1  (reprezintã  media  a  5
mãsuratori  efectuate),  pentru  grupul  de  bãrbaţi  cu  vârsta  peste  35  ani:  analiza  statisticã
evidenţiazã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic în grupul de bãrbaţi,  pentru
vârsta peste 35, pentru toate mãsuratorile efectuate (p<0.05).

Tabel 9.19 Compararea perechilor pentru grupul de bãrbaţi cu vârsta peste 35 ani. 

Test Statisticsb

Z Asymp. Sig. (2-tailed)

meadnasoavg2 - meadnasoavg1 -2,521a ,012

meadoroavg2 - meadoroavg1 -2,380a ,017

meadhypoavg2 - meadhypoavg1 -2,366a ,018

sagleft1nasoavg2 - sagleft1nasoavg1 -2,521a ,012

sagleft1oroavg2 - sagleft1oroavg1 -2,380a ,017

sagleft1hypoavg2 - sagleft1hypoavg1 -2,366a ,018

sagleft2nasoavg2 - sagleft2nasoavg1 -2,521a ,012

sagleft2oroavg2 - sagleft2oroavg1 -2,380a ,017

sagleft2hypoavg2 - sagleft2hypoavg1 -2,366a ,018

sagleft3nasoavg2 - sagleft3nasoavg1 -2,521a ,012

sagleft3oroavg2 - sagleft3oroavg1 -2,521a ,012

sagleft3hypoavg2 - sagleft3hypoavg1 -2,366a ,018

sagright1nasoavg2 - sagright1nasoavg1 -2,521a ,012

sagright1oroavg2 - sagright1oroavg1 -2,380a ,017

sagright1hypoavg2 - sagright1hypoavg1 -2,366a ,018

sagright2nasoavg2 - sagright2nasoavg1 -2,521a ,012

sagright2oroavg2 - sagright2oroavg1 -2,521a ,012

sagright2hypoavg2 - sagright2hypoavg1 -2,366a ,018

sagright3nasoavg2 - sagright3nasoavg1 -2,521a ,012

sagright3oroavg2 - sagright3oroavg1 -2,521a ,012

sagright3hypoavg2 - sagright3hypoavg1 -2,366a ,018

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

–  Compararea programelor utilizate Romexis-InVivo, pentru media 2 (reprezintã media a
7  mãsuratori  efectuate),  pentru  grupul  de  bãrbaţi  cu  vârsta  peste  35  ani: analiza  statisticã
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evidenţiazã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic în grupul de bãrbaţi,  pentru
vârsta peste 35, pentru toate mãsuratorile efectuate (p<0.05).

Tabel 9.19 Compararea perechilor pentru grupul de bãrbaţi cu vãrsta peste 35 ani.

Test Statisticsb

Z Asymp. Sig. (2-tailed)

meadnasoavg2 - meadnasoavg1 -2,521a ,012

meadoroavg2 - meadoroavg1 -2,380a ,017

meadhypoavg2 - meadhypoavg1 -2,366a ,018

sagleft1nasoavg2 - sagleft1nasoavg1 -2,521a ,012

sagleft1oroavg2 - sagleft1oroavg1 -2,380a ,017

sagleft1hypoavg2 - sagleft1hypoavg1 -2,366a ,018

sagleft2nasoavg2 - sagleft2nasoavg1 -2,521a ,012

sagleft2oroavg2 - sagleft2oroavg1 -2,521a ,012

sagleft2hypoavg2 - sagleft2hypoavg1 -2,366a ,018

sagleft3nasoavg2 - sagleft3nasoavg1 -2,521a ,012

sagleft3oroavg2 - sagleft3oroavg1 -2,521a ,012

sagleft3hypoavg2 - sagleft3hypoavg1 -2,366a ,018

sagright1nasoavg2 - sagright1nasoavg1 -2,521a ,012

sagright1oroavg2 - sagright1oroavg1 -2,380a ,017

sagright1hypoavg2 - sagright1hypoavg1 -2,366a ,018

sagright2nasoavg2 - sagright2nasoavg1 -2,521a ,012

sagright2oroavg2 - sagright2oroavg1 -2,380a ,017

sagright2hypoavg2 - sagright2hypoavg1 -2,366a ,018

sagright3nasoavg2 - sagright3nasoavg1 -2,521a ,012

sagright3oroavg2 - sagright3oroavg1 -2,380a ,017

sagright3hypoavg2 - sagright3hypoavg1 -2,366a ,018

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

–  Compararea  programelor  utilizate  Romexis-InVivo,  media  1  (reprezintã  media  a  5
mãsuratori  efectuate),  pentru grupul de bãrbaţi  cu vârsta între 15-35 şi  peste 35 ani:  toate
mãsurãtorile pentru media 1 aratã diferenţe semnificative statistic în grupul de bãrbaţi (15-35 şi
+35).

–  Compararea  programelor  Romexis-InVivo,  pentru  media  2  (reprezintã  media  a  7
mãsuratori  efectuate),  pentru grupul de bãrbaţi  cu vârsta între 15-35 şi  peste  35 ani:  toate
mãsurãtorile pentru media 2 aratã diferenţe semnificative statistic în grupul de bãrbaţi (15-35 şi
+35).

–  Mãsurãtorile  efectuate  cu  programul  Romexis,  pentru  grupul  de  bãrbaţi:  analiza
statisticã nu evidenţiazã diferenţe semnificativ din punct de vedere statistic pentru grupul de
bãrbaţi în programul Romexis.

–  Mãsurãtorile  efectuate  cu  programul  Romexis  pentru  grupul  de  bãrbaţi  cu  vârsta
cuprinsã între 15-35 ani evidenţiazã diferenţe semnificative statistic între prima şi cea de a doua
mãsurãtoare pentru: aria obţinutã în zona orofaringe, secţiunea liniei mediene; volumul obţinut
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în  zona  hipofaringe,  secţiunea  liniei  mediene;  aria  obţinutã  in  zona  orofaringe,  secţiunea
sagitalã,  partea  stângã,  mãsuratoarea  numãrul  1,  2  şi  3;  aria  obţinutã  în  zona  hipofaringe,
secţiunea  sagitalã,  partea  stângã,  mãsuratoarea  numãrul  2;  aria  obţinutã  în  zona  orofaringe,
secţiunea  sagitalã,  partea  dreaptã,  mãsuratoarea  numãrul  2  şi  3;  volumul  obţinut  în  zona
orofaringe, secţiunea sagitalã, partea dreaptã, mãsuratoarea numãrul 3.

Tabel 9.20 Compararea perechilor pentru grupul de bãrbaţi, Romexis, cu vârste cuprinse între 15-35 ani.

Test Statisticsc

Z Asymp. Sig. (2-tailed)

meadnasoavg2 - meadnasoavg1 -,292a ,770

meadnadostd2 - meadnasostd1 -,800b ,424

meadnasoregvol2 - meadnasoregvol1 -,648a ,517

meadoroavg2 - meadoroavg1 -2,273a ,023

meadorostd2 - meadorostd1 -,317b ,751

meadororegvol2 - meadororegvol1 -1,359b ,174

meadhypoavg2 - meadhypoavg1 -1,251a ,211

meadhypostd2 - meadhypostd1 -1,493a ,135

meadhyporegvol2 - meadhyporegvol1 -1,978b ,048

sagleft1nasoavg2 - sagleft1nasoavg1 -1,892b ,058

sagleft1nasostd2 - sagleft1nasostd1 -,470b ,638

sagleft1nasoregvol2 - sagleft1nasoregvol1 -1,562b ,118

sagleft1oroavg2 - sagleft1oroavg1 -3,086a ,002

sagleft1orostd2 - sagleft1orostd1 -1,130b ,258

sagleft1ororegvol2 - sagleft1ororegvol1 -,063b ,949

sagleft1hypoavg2 - sagleft1hypoavg1 -,175b ,861

sagleft1hypostd2 - sagleft1hypostd1 -,740a ,459

sagleft1hyporegvol2 - sagleft1hyporegvol1 -1,493b ,135

sagleft2nasoavg2 - sagleft2nasoavg1 -1,054a ,292

sagleft2nasostd2 - sagleft2nasostd1 -,343a ,732

sagleft2nasoregvol2 - sagleft2nasoregvol1 -,089a ,929

sagleft2oroavg2 - sagleft2oroavg1 -4,076a ,000

sagleft2orostd2 - sagleft2orostd1 -1,486b ,137

sagleft2ororegvol2 - sagleft2ororegvol1 -,978a ,328

sagleft2hypoavg2 - sagleft2hypoavg1 -2,408a ,016

sagleft2hypostd2 - sagleft2hypostd1 -,471b ,638

sagleft2hyporegvol2 - sagleft2hyporegvol1 -,928a ,353

sagleft3nasoavg2 - sagleft3nasoavg1 -1,181b ,238

sagleft3nasostd2 - sagleft3nasostd1 -,419b ,675

sagleft3nasoregvol2 - sagleft3nasoregvol1 -1,638b ,101

sagleft3oroavg2 - sagleft3oroavg1 -2,045a ,041

sagleft3orostd2 - sagleft3orostd1 -,584b ,559

sagleft3ororegvol2 - sagleft3ororegvol1 -1,562b ,118

sagleft3hypoavg2 - sagleft3hypoavg1 -,982a ,326

sagleft3hypostd2 - sagleft3hypostd1 -,471b ,638

sagleft3hyporegvol2 - sagleft3hyporegvol1 -,202b ,840

sagright1nasoavg2 - sagright1nasoavg1 -1,918a ,055

sagright1nasostd2 - sagright1nasostd1 -1,079a ,280
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sagright1nasoregvol2 - sagright1nasoregvol1 -,089a ,929

sagright1oroavg2 - sagright1oroavg1 -1,791a ,073

sagright1orostd2 - sagright1orostd1 -2,603b ,009

sagright1ororegvol2 - sagright1ororegvol1 -,292b ,770

sagright1hypoavg2 - sagright1hypoavg1 -,148b ,882

sagright1hypostd2 - sagright1hypostd1 -,229a ,819

sagright1hyporegvol2 - sagright1hyporegvol1 -1,762b ,078

sagright2nasoavg2 - sagright2nasoavg1 -,013a ,990

sagright2nasostd2 - sagright2nasostd1 -,216a ,829

sagright2nasoregvol2 - sagright2nasoregvol1 -1,918b ,055

sagright2oroavg2 - sagright2oroavg1 -3,187a ,001

sagright2orostd2 - sagright2orostd1 -,140b ,889

sagright2ororegvol2 - sagright2ororegvol1 -,444a ,657

sagright2hypoavg2 - sagright2hypoavg1 -,794a ,427

sagright2hypostd2 - sagright2hypostd1 -1,601b ,109

sagright2hyporegvol2 - sagright2hyporegvol1 -1,090b ,276

sagright3nasoavg2 - sagright3nasoavg1 -,648a ,517

sagright3nasostd2 - sagright3nasostd1 -,292a ,770

sagright3nasoregvol2 - sagright3nasoregvol1 -,597a ,551

sagright3oroavg2 - sagright3oroavg1 -2,121a ,034

sagright3orostd2 - sagright3orostd1 -1,435b ,151

sagright3ororegvol2 - sagright3ororegvol1 -2,045b ,041

sagright3hypoavg2 - sagright3hypoavg1 -1,386a ,166

sagright3hypostd2 - sagright3hypostd1 -,202b ,840

sagright3hyporegvol2 - sagright3hyporegvol1 -,471a ,638

a. Based on positive ranks.

b. Based on negative ranks.

c. Wilcoxon Signed Ranks Test

–  Analiza statisticã pentru mãsuratorile efectuate cu programul Romexis, pentru grupul de
femei cu vârsta peste 35 ani evidentiaza diferenţe semnificative din punct de vedere statistic
între  cele  doua mãsurãtori  pentru:  aria  obţinutã  pentru  zona  de  orofaringe,  secţiunea  liniei
mediene;  volumul  obţinut  pentru  zona  hipofaringe,  secţiunea  sagitalã,  partea  stângã,
mãsuratoarea  numãrul  3;  aria  obţinutã  pentru  zona  nasofaringe,  secţiunea  sagitalã,  partea
dreaptã,  mãsurãtoarea  numãrul  1;  aria  obţinutã  pentru  zona  orofaringe,  secţiunea  sagitalã,
mãsuraãtoarea numãrul 1 şi 2; aria obţinutã pentru zona hipofaringe, secţiunea sagitalã, partea
dreaptã, mãsurãtoarea numãrul 2; volumul obţinut pentru zona hipofaringe, sectţiunea sagitalã,
partea dreaptã, mãsurãtoarea numãrul 2 şi 3.

                  Tabel 9.21 Compararea perechilor pentru grupul de femei, Romexis, cu vârsta peste 35 ani .

Test Statisticsc

Z Asymp. Sig. (2-tailed)

meadnasoavg2 - meadnasoavg1 -1,600a ,110

meadnadostd2 - meadnasostd1 -1,600a ,110

meadnasoregvol2 - meadnasoregvol1 -,978b ,328

meadoroavg2 - meadoroavg1 -2,045a ,041
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meadorostd2 - meadorostd1 -1,956a ,050

meadororegvol2 - meadororegvol1 -,089b ,929

meadhypoavg2 - meadhypoavg1 -,800b ,424

meadhypostd2 - meadhypostd1 -1,156b ,248

meadhyporegvol2 - meadhyporegvol1 -,978b ,328

sagleft1nasoavg2 - sagleft1nasoavg1 -,711a ,477

sagleft1nasostd2 - sagleft1nasostd1 -1,156a ,248

sagleft1nasoregvol2 - sagleft1nasoregvol1 -,267b ,790

sagleft1oroavg2 - sagleft1oroavg1 -,533a ,594

sagleft1orostd2 - sagleft1orostd1 -,445a ,657

sagleft1ororegvol2 - sagleft1ororegvol1 -,622b ,534

sagleft1hypoavg2 - sagleft1hypoavg1 -,711a ,477

sagleft1hypostd2 - sagleft1hypostd1 -1,600a ,110

sagleft1hyporegvol2 - sagleft1hyporegvol1 -1,867b ,062

sagleft2nasoavg2 - sagleft2nasoavg1 -,711b ,477

sagleft2nasostd2 - sagleft2nasostd1 -,622b ,534

sagleft2nasoregvol2 - sagleft2nasoregvol1 -,445b ,657

sagleft2oroavg2 - sagleft2oroavg1 -1,067a ,286

sagleft2orostd2 - sagleft2orostd1 -1,067a ,286

sagleft2ororegvol2 - sagleft2ororegvol1 -,178a ,859

sagleft2hypoavg2 - sagleft2hypoavg1 -,889a ,374

sagleft2hypostd2 - sagleft2hypostd1 -,622b ,534

sagleft2hyporegvol2 - sagleft2hyporegvol1 -1,956b ,050

sagleft3nasoavg2 - sagleft3nasoavg1 -,533a ,594

sagleft3nasostd2 - sagleft3nasostd1 -1,334a ,182

sagleft3nasoregvol2 - sagleft3nasoregvol1 -,800b ,424

sagleft3oroavg2 - sagleft3oroavg1 -,267a ,790

sagleft3orostd2 - sagleft3orostd1 -,356a ,722

sagleft3ororegvol2 - sagleft3ororegvol1 -1,334a ,182

sagleft3hypoavg2 - sagleft3hypoavg1 -,622a ,534

sagleft3hypostd2 - sagleft3hypostd1 -,889b ,374

sagleft3hyporegvol2 - sagleft3hyporegvol1 -2,490b ,013

sagright1nasoavg2 - sagright1nasoavg1 -2,934a ,003

sagright1nasostd2 - sagright1nasostd1 -2,756a ,006

sagright1nasoregvol2 - sagright1nasoregvol1 -,533a ,594

sagright1oroavg2 - sagright1oroavg1 -2,179a ,029

sagright1orostd2 - sagright1orostd1 -,889a ,374

sagright1ororegvol2 - sagright1ororegvol1 -,889b ,374

sagright1hypoavg2 - sagright1hypoavg1 -1,511a ,131

sagright1hypostd2 - sagright1hypostd1 -,978a ,328

sagright1hyporegvol2 - sagright1hyporegvol1 -1,867b ,062

sagright2nasoavg2 - sagright2nasoavg1 -,089a ,929

sagright2nasostd2 - sagright2nasostd1 -1,067a ,286

sagright2nasoregvol2 - sagright2nasoregvol1 -,356a ,722

sagright2oroavg2 - sagright2oroavg1 -2,578a ,010

sagright2orostd2 - sagright2orostd1 -,356a ,722

sagright2ororegvol2 - sagright2ororegvol1 -,622b ,534

sagright2hypoavg2 - sagright2hypoavg1 -2,401a ,016
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sagright2hypostd2 - sagright2hypostd1 -1,600a ,110

sagright2hyporegvol2 - sagright2hyporegvol1 -2,667b ,008

sagright3nasoavg2 - sagright3nasoavg1 -,356a ,722

sagright3nasostd2 - sagright3nasostd1 -,622a ,534

sagright3nasoregvol2 - sagright3nasoregvol1 -,267a ,790

sagright3oroavg2 - sagright3oroavg1 -2,045a ,041

sagright3orostd2 - sagright3orostd1 -,267a ,790

sagright3ororegvol2 - sagright3ororegvol1 -,356b ,722

sagright3hypoavg2 - sagright3hypoavg1 -1,156a ,248

sagright3hypostd2 - sagright3hypostd1 -,089a ,929

sagright3hyporegvol2 - sagright3hyporegvol1 -2,045b ,041

a. Based on positive ranks.

b. Based on negative ranks.

c. Wilcoxon Signed Ranks Test

–  Compararea volumului obţinut cu programele utilizate,  Romexis-InVivo, pentru grupul
de femei, prima trasare: analiza statisticã evidenţiazã faptul cã nu existã diferenţe semnificative
statistic între volumele primei mãsurãtori ale ambelor programe utilizate în studiu, pentru grupul
de femei.

–  Compararea volumului obţinut cu programele utilizate, Romexis-InVivo, pentru grupul
de  bãrbaţi,  prima  trasare:  analiza  statisticã  evidenţiazã  faptul  cã  nu  existã  diferenţe
semnificative statistic între volumele primei mãsurãtori ale ambelor programe utilizate, pentru
grupul de bãrbaţi.

–  Compararea volumului obţinut cu programele utilizate,  Romexis-InVivo, pentru grupul
de femei, a doua trasare: analiza statisticã evidenţiazã faptul cã nu existã diferenţe semnificative
statistic între volumele celei de a doua trasãri ale ambelor programe utilizate, pentru grupul de
femei.

–  Compararea valorilor obţinute cu programul Romexis, pentru grupul de femei, prima şi
a doua trasare: analiza statisticã evidenţiazã cã nu existã diferenţe semnificative statistic între
cele douã mãsurãtori pentru valorile obţinute cu programul Romexis, pentru grupul de femei.

–  Mãsurãtorile volumului obţinut utilizând programul  Romexis, pentru grupul de femei
evidenţiazã statistic diferenţe semnificative între cele douã trasãri realizate de cãtre observator,
pentru volumul nasofaringelui.

Tabel 9.22 Compararea perechilor pentru volumul obţinut în grupul de femei, programul Romexis. 

Paired Samples Test

df Sig. (2-tailed)

Pair 1 axialnasovol1 - axialnasovol2 53 ,025

Pair 2 axialorovol1 - axilorovol2 53 ,131

Pair 3 axialhypovol1 - axialhypovol2 53 ,375

–  Analiza statisticã pentru mãsurãtorile volumului obţinut utilizând programul Romexis,
pentru grupul de bãrbaţi evidenţiazã faptul cã nu existã diferenţe semnificative statistic între cele
douã mãsurãtori.
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        Tabel 9.23 Compararea perechilor pentru volumul obţinut în grupul de bãrbaţi, programul Romexis.

Paired Samples Test

df Sig. (2-tailed)

Pair 1 axialnasovol1 - axialnasovol2 33 ,426

Pair 2 axialorovol1 - axilorovol2 33 ,078

Pair 3 axialhypovol1 - axialhypovol2 33 ,663

În consecinţã, analiza statisticã nu evidenţiazã semnificaţie statisticã între sexe, grupe de
vârstã pentru programul Romexis şi respectiv InVivo, analizate separat. Pe de altã parte, existã
diferenţe semnificative statistic, în mod special între mãsurãtorile volumetrice ale celor douã
programe de imagisticã CBCT 3D utilizate în studiu. Mai mult, nu existã difrenţe semnificative
statistic între prima şi a doua trasare realizate pentru fiecare program specializat în parte, însã
existã semnificaţie statisticã între mãsurãtorile celor douã programe analizate comparativ între
ele.

9.4 DISCUŢII

Dezvoltarea anormalã a cãilor aeriene superioare este strâns legată de constricția căilor
respiratorii și de relația dintre reducerea funcției respiratorie și creșterea cranio-facialã; acest
lucru a fost mult timp studiat, devenind de interes pentru medicii ortodonţi (174, 176, 177, 202-
204).

În  general,  faringele  este  un  organ  compus  din  peste  20  de  mușchi  care  sunt  atașaţi
proximal la structurile scheletale, organ a cărui mărime și formă sunt afectate de dezvoltarea
scheletului cranio-facial (205, 206). Aboudara şi colab. (71) au arătat că rezistența curentului de
aer este legată de dimensiunea căilor respiratorii, precum și de forma acestora.

În  ceea  ce  privește  diagnosticul  radiologic,  teleradiografia  lateralã  este  parte  a
documentației  primare  din  cursul  unui  tratament  ortodontic,  iar  evaluarea  sa  a  permis
ortodonţilor  posibilitatea  de  a  sesiza  prezenţa  obstacolelor  de  la  nivelul  cãilor  respiratorii
superioare. De-a lungul timpului, teleradiografia lateralã a fost şi este consideratã ca fiind un
instrument foarte util, datoritã simplității de realizare, preţului scãzut, și reproductibilitãţii pe
care  o  oferã  (207).  Diametral  opus  acestor  calitãţi,  existã acele  diferențe  semnificative  în
măsurătorile volumetrice ale căilor respiratorii. Mai mult, copiii aflaţi în procesul de creştere
prezintã o diversitate majorã în ceea ce priveşte mărimea și forma acestui spaţiu aeric. Deci, în
ciuda utilității teleradiografiei laterale în măsurarea suprafețelor anatomice simple, aşa cum este
zona  adenoidianã,  există  totuşi  unele  limitări  atunci  când  dorim  o  evaluare  a  structurilor
tridimensionale  complexe,  aşa  cum este  zona  faringianã  (207).  În  concluzie,  teleradiografia
lateralã  nu  permite  vizualizarea  celor  mai  profunde  structuri  anatomice,  cum  ar  fi  zona
tireoglosianã sau transpalatinalã, precum nici detectarea volumelor mici aerice sau a variaţiilor
derivate  din  căilor  respiratorii  (174,  177).  mai  mult,  teleradiografia  lateralã  a  fost  şi  este
consideratã ca fiind un instrument foarte util, datoritã simplității de realizare, preţului scãzut, și
reproductibilitãţii pe care o oferã (177).

Tehnologia CBCT a fost introdusã ca fiind o nouã și eficientă metodă de diagnostic în
evaluarea căilor respiratorii superioare, în condițiile în care imaginile sunt obținute 3D. Aceastã
tehnologie permite evaluarea reală a volumului total de la nivelul căilor respiratorii,  cât și a
zonelor minime axiale, astfel contribuind la îmbunătățirea diagnosticului (71, 74, 175-177). De
fapt,  apariția  sistemelor  CBCT  a  oferit  rezultate  extrem  de  precise  în  ceea  ce  privește
diagnosticul și managementul tratamentului, care la rândul lor au dus la evoluții remarcabile în
domeniul stomatologic (71, 171, 208). 
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 În acest studiu, toate variabilele s-au dovedit a fi distribuite înormal, utilizându-se testul
de normalitate  cu P <0,001.  În plus,  variațiile  măsurătorilor  s-au aflat  în  limite  acceptabile,
aratând  astfel  că  cele  două  evaluări  efectuate  pentru  fiecare  măsurătoare,  de  către  acelaşi
examinator, au tendința de a produce rezultate similare cu alte studii de specialitate. 

Studiul  prezent  doreşte  să  ducă la  minim  limitãrile  teleradiografiei  convenţionale,
împărțind căilor respiratorii superioare în nazofaringe, orofaringe și hipofaringe (71, 177, 184,
209).

O sintezã a rezultatelor obţinute în urma analizei statistice este evidenţiatã în Tabelul 9.24.
Astfel,  putem remarca  valori  considerate  nesemnificative  din punct  de vedere  statistic

pentru ambele grupe utilizate în studiul prezent, bãrbaţi sau femei, precum: 
aria obţinutã prin compararea primei şi celei de a doua trasãri, mãsurãtori realizate cu
programul InVivo;
aria  obţinutã  prin  compararea  celor  douã  trasãri,  mãsurãtori  realizate  cu  programul
Romexis;
volumul  obţinut  prin  compararea  valorilor  celor  douã trasãri,  mãsurãtori  realizate  cu
programul InVivo;
volumul  obţinut  prin  compararea  valorilor  celor  douã trasãri,  mãsurãtori  realizate  cu
programul Romexis;
aria obţinutã prin compararea primei şi celei de a doua trasãri, mãsurãtori realizate cu
programul InVivo, pentru grupul de bãrbaţi, grupul de femei şi respectiv grupul femei-
bãrbaţi prin comparaţie, având vârsta cuprinsã între 15-35 ani;
aria obţinutã prin compararea primei şi celei de a doua trasãri, mãsurãtori realizate cu
programul InVivo, pentru grupul de bãrbaţi, grupul de femei şi respectiv grupul femei-
bãrbaţi prin comparaţie, având vârsta peste 35 ani;
aria obţinutã prin compararea primei şi celei de a doua trasãri, mãsurãtori realizate cu
programul Romexis, pentru grupul de bãrbaţi, grupul de femei şi respectiv grupul femei-
bãrbaţi prin comparaţie, având vârsta cuprinsã între 15-35 ani;
aria obţinutã prin compararea primei şi celei de a doua trasãri, mãsurãtori realizate cu
programul Romexis, pentru grupul de bãrbaţi, grupul de femei şi respectiv grupul femei-
bãrbaţi prin comparaţie, având vârsta peste 35 ani;
media obţinutã pentru secţiunea axialã, realizate cu programul InVivo;
volumul  obţinut  prin  compararea  valorilor  primei  trasãri,  mãsurãtori  realizate  cu
programul Romexis şi respectiv InVivo;
volumul obţinut prin compararea valorilor celei de a doua trasare, mãsurãtori realizate cu
programul Romexis şi respectiv InVivo.

Valorile  considerate  semnificative  din  punct  de  vedere  statistic  în  studiul  de  faţã  sunt
pentru:

aria obţinutã prin compararea mãsurãtorilor, obţinute în urma primei trasãri, realizate cu
programul InVivo şi  Romexis,  pentru grupul de bãrbaţi,  grupul de femei şi  respectiv
grupul femei-bãrbaţi prin comparaţie;
aria obţinutã prin compararea mãsurãtorilor,  obţinute în urma celei  de a doua trasãri,
realizate cu programul InVivo şi Romexis, pentru grupul de bãrbaţi, grupul de femei şi
respectiv grupul femei-bãrbaţi prin comparaţie;
aria obţinutã prin compararea valorilor primei trasãri, cu programul InVivo şi Romexis,
pentru  grupul  de  bãrbaţi,  grupul  de  femei  şi  respectiv  grupul  femei-bãrbaţi  prin
comparaţie, având vârsta cuprinsã între 15-35 ani;
aria obţinutã prin compararea valorilor primei trasãri, cu programul InVivo şi Romexis,
pentru  grupul  de  bãrbaţi,  grupul  de  femei  şi  respectiv  grupul  femei-bãrbaţi  prin
comparaţie, având vârsta peste 35 ani;

Tabel 9.24 Sinteza rezultatelor obtinute in urma analizei statistice.
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Female Male Female-Male

1 InVivo avg1-avg2 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

2 Romexsi avg1-avg2 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

3 InVivo vol1-vol2 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

4 Romexsi vol1-vol2 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

5 InVivo 15-35avg1-avg2 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

6 InVivo 35+ avg1-avg2 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

7 Romexsi 15-35 avg1-avg2 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

8 Romexis 35+ avg1-avg2 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

9 Romexsi-InVivo avg1 semnificativ semnificativ semnificativ

10 Romexsi-InVivo avg2 semnificativ semnificativ semnificativ

11 Romexsi-InVivo 15-35 avg1 semnificativ semnificativ semnificativ

12 Romexsi-InVivo 35+ avg1 semnificativ semnificativ semnificativ

13 Romexsi-InVivo 15-35 avg2 semnificativ semnificativ semnificativ

14 Romexsi-InVivo 35+ avg2 semnificativ semnificativ semnificativ

15 InVivo Axial Mean nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

16 Romexsi-InVivo Vol 1 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

17 Romexsi-InVivo Vol 2 nesemnificativ nesemnificativ nesemnificativ

not significant:p>0,05

significant:p<0,001

aria obţinutã prin compararea valorilor celei de a doua trasãri, cu programul InVivo şi
Romexis, pentru grupul de bãrbaţi, grupul de femei şi respectiv grupul femei-bãrbaţi prin
comparaţie , având vârsta cuprinsã între 15-35 ani;
aria obţinutã prin compararea valorilor celei de a doua trasãri, cu programul InVivo şi
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Romexis, pentru grupul de bãrbaţi, grupul de femei şi respectiv grupul femei-bãrbaţi prin
comparaţie, având vârsta peste 35 ani.

9.5 CONCLUZII

Tehnologia CBCT a fost  introdusã ca  fiind  cea mai  eficientă  metodă de  diagnostic  în
evaluarea căilor respiratorii superioare. Aceastã tehnologie permite evaluarea reală a volumului
total de la nivelul căilor respiratorii, contribuind astfel la îmbunătățirea diagnosticului. 

În acest  studiu,  toate variabilele s-au dovedit  a fi  distribuite normal.  În plus, variațiile
dintre toate măsurătorile realizate s-au aflat în limite acceptabile, aratând astfel, că cele două
evaluări pentru fiecare măsurătoare, au tendința de a produce rezultate similare cu alte studii de
specialitate. 

În studiul prezent, analiza statistica arată că nu existã semnificaţie statisticã între sexe sau
grupe de vârstã pentru masurãtorile realizate cu programul Romexis şi respectiv InVivoDental.
Existã  însă diferenţe semnificative statistic atunci cand se compară masurãtorile  volumetrice
realizate cu cele douã programe specializate.  Existã de asemenea difrenţe semnificative statistic
între  prima  şi  a  doua  mãsurãtoare,  pentru  ambele  programe  specializate,  insã  nu  existã
semnificaţie statisticã între mãsurãtorile ariei realizate cu programul Romexis şi InVivoDental.
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1) Teza intitulatã “Utilizarea metodelor moderne de explorãri în ortodonție” propune
publicului, un subiect de actualitate, axat pe analiza utilizãrii tehnologiei CBCT în domeniul
ortodontic,  insistand  asupra  beneficiilor  aduse  de  cãtre  acesta  noua  metoda  de  exploare
imagistica.  Mai  mult,  se prezinta  tehnologia CBCT care pune la dispoziție  o multitudine de
programe de analiza cefalometrica, menite sã îmbunãtãțeascã diagnosticul, planul de tratament,
şi implicit rezultatele finale în urma tratamentului ortodontic aplicat.

2) Cercetãrile din aceastã tezã sunt axate pe mai multe direcții, precum:

 Un  studiu  ce  are  drept  scop evaluarea  acurateţii  şi  fiabilitãţii  a  trei  softuri  diferite
utilizate pentru realizarea analizei cefalometrice.

 Un  studiu  ce  realizeazã  o  evaluare  a  acurateţii  şi  fiabilitãţii  a  trei  programe  de
cefalometrie 2D şi a tehnicii manuale de analizã cefalometricã.

 Un  studiu  ce  realizeazã  o  analizã  statisticã  obţinutã  cu  douã  versiuni  diferite  de
Romexis.

 Un studiu ce realizeazã evaluarea examenului CBCT alãturi  de tehnicilor imagistice
clasice, realizate pe un caz rar de canin inclus transmigrat prezent la nivel mandibular.

 Un studiu retrospectiv ce a avut ca scop evaluarea utilizãrii CBCT-ului în localizarea
caninului inclus şi în determinare resorbţiei radiculare la nivelul dinţilor adiacenţi. 

 Un studiu  realizat  prin  colaborarea  cu  Universitatea  "Near  East",  Departamentul  de
Diagnostic  şi  Radiologie  Clinicã  şi  Dentarã,  are  ca  scop  analiza  programelor  de
imagisticã  3D  pentru  evidenţierea  regiunii  cãilor  respiratorii  superioare,  aflate  în
interdependenţã cu dezvolatarea sistemului dento-maxilo-alveolar.

3) Analiza  statisticã  realizatã  pentru  trei  programe  cefalometrice  2D,  Romexis,  Ax.
CEPH şi Orthalis, evidențiazã prezența unor diferenţe semnificative din punct de vedere statistic
pentru 16 parametri, dintr-un total de 24: SNA, SNB, ANB, AO-BO, Z-angle, Upper lip thickness,
Total chin thickness, SND, Posterior facial height, SN-OcP, SN-GoGn, Mand-NB, 1u-NA, 1l-NB,
Pog-NB, PO şi I – NB, S-E.

4) Mãsurãtorile obţinute cu Romexis şi Ax. CEPH au valori asemãnãtoare,  in timp ce
mãsurãtorile obţinute cu programul de analizã cefalometricã Orthalis  diferã atunci cand sunt
comparate cu celelalte doua programe cefalometrice. 

5) Astfel, pentru analiza Tweed, rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de
vedere statistic între Romexis (consideratã în aceastã cercetare ca fiind de referinţã – metoda
gold standard) şi Ax. CEPH pentru 7 variabile: Frankfort-mandibular plane angle, SNA, ANB,
Occlusal  plane,  Z-angle,  Upper  lip  thickness,  Total  chin  thickness. Pentru  analiza  Steiner,
rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între Romexis şi Ax. CEPH
pentru 2 variabile: ANB şi S-E. 

6) Pentru analiza Tweed, rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere
statistic  între  Romexis  şi  Orthalis  pentru  3  variabile:  SNA,  ANB şi  Z-angle. Pentru  analiza
Steiner, rezultatele aratã diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între Romexis şi
Ax. CEPH pentru 8 variabile: SNA, ANB, SND angle, SN – GoGn, 1u – NA, 1l – NB, Pog – NB,
şi S-E.  
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7) Analiza statisticã realizatã pentru doua versiuni diferite (Romexis 3.2.0 si Romexis
3.6.0  R)  ale  programului  cefalometric  2D  Romexis,  evidențiazã  prezența  unor  diferenţe
semnificative din punct de vedere statistic pentru urmatorii parametrii: SNA, Interincisal angle,
Max1-NA, Max1-SN, AO-BO, Z-Angle şi Facial height index..

8) Conform rezultatelor obtinute, versiunea Romexis 3.2.0 evidentiaza masuratori mai
exacte  si  mai  reproductibile.  Astfel,  pentru  versiunea  Romexis  3.2.0  s-au  gasit  diferente
semnificative statistic doar pentru 3 parametrii, in timp ce pentru Romexis 3.6.0 R diferentele
semnificative statistic au fost gasite pentru 5 parametri analizati.

9) Tehnologia  CBCT poate  fi  considerată  tehnica  de  elecţie  pentru  examinarea  şi
localizarea dinţilor incluşi, a relaţiile acestora cu rădăcinile dintilor adiacenti sau cu structurile
anatomice importante, ca sinusul maxilar sau canalul mandibular; mai mult, CBCT-ul este util in
planificarea expunerii chirurgicale şi supravegherea ortodontică urmatã acesteia.

10) Mult mai recent, tehnologia CBCT a fost introdusã ca fiind cea mai eficientă metodă
de diagnostic în evaluarea căilor respiratorii superioare. Aceastã tehnologie permite evaluarea
reală  a  volumului  total  de  la  nivelul  căilor  respiratorii,  contribuind  astfel  la  îmbunătățirea
diagnosticului. Mai mult spus, apariția sistemelor CBCT a oferit rezultate extrem de fiabile în
ceea ce privește diagnosticul și managementul tratamentului, care la rândul lor au dus la evoluții
remarcabile în domeniul stomatologie. 

11) În studiul nostru, analiza statistica arata ca nu existã semnificaţie statisticã între sexe,
grupe de vârstã pentru masurãtorile realizate cu programul Romexis şi respectiv InVivoDental,
dar  existã  diferenţe  semnificative  statistic  atunci  cand  se  compara  masurãtorile  volumetrice
realizate cu cele douã programe specializate. De asemenea, existã difrenţe semnificative statistic
între  prima  şi  a  doua  mãsurãtoare,  realizate  de  catre  observator  pentru  ambele  programe
specializate,  insã  nu  existã  semnificaţie  statisticã  între  mãsurãtorile  de  arie  realizate  cu
programul Romexis şi InVivoDental.
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