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مقایسه قدرت دیجیتال رادیوگرافی و رادیوگرافی معمولی در تشخیص تحلیل خارجی دندان
(مطالعه آزمایشگاهی)
دکتر زهره خلیلک  1دکتر بهاره دادرسان فر  1#دکتر ساندرا مهرعلیزاده  2دکتر ارژنگ فالحدوست 1دکتر الله مخبری
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 -1استادیار بخش اندودانتیكس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دندانپزشكي تهران
 -2استادیار بخش رادیولوژی فک و دهان و صورت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دندانپزشكي تهران
 -3دندانپزشک

خالصه:
سابقه و هدف :تشخيص تحليل خارجي ریشه دندان در رادیوگرافي از مشكالت اساسي در اندودنتيكس ميباشد .این ضایعه منجر به از
دست رفتن نسوج دنداني ميشود و تشخيص آن در مراحل اوليه باعث افزایش امكان نگهداری دندان م يگ ردد .ه د از ای ن مطالع ه
مقایسه قدرت تشخيصي رادیوگرافي معمولي و دیجيتال در تشخيص تحليل خارجي ریشه دندان در شرایط آزمایشگاهي بود.
مواد و روش ها :در این تحقيق تشخيصي  11دندان قدامي فک باال و پایين که در بررسي رادیوگرافيک اوليه بدون تحلي ل خ ارجي بودن د در
داخل فانتوم هایي که دارای معادل بافت سخت و نرم بودند قرار گرفتند و تصاویر رادیوگرافي معمولي و دیجيت ال از آنه ا تهي ه ش د .س پس ب ا
استفاده از دستورالعمل ایزو در این دندان ها حفراتي به عمق  1/9ميل يمت ر و قط ر  1/9ميليمت ر در ی ک س وم کرون ال ایج اد ش د .تص اویر
رادیوگرافي معمولي و دیجيتال از هر دندان از سه زاویه ارتورادیال ،مزیورادیال و دیستورادیال گرفته ش د .ق درت تشخيص ي رادی وگرافي ه ای
دیجيتال و معمولي توسط نرم افزار SPSS 42و با استفاده از آزمون آماری  Chi-Squareارزیابي گردید.
یافتهها :آزمونهای پنجگانه نشان داد که حساسيت ،ویژگي ،ارزش پيش بيني مثبت ،ارزش پيش بين ي منف ي و دق ت در رادی وگرافي
دیجيتال به ترتيب  %92،%21،%97،%99،%91و در رادی وگرافي معم ولي  %29،%16،%99 ،%79 ،%22ب ود و یي ر از ارزش پ يشبين ي
مثبت نسبت به رادیوگرافي معمولي تفاوت معنيدار دیده شد ( .)P>1/11در خصوص نمونه های بدون تحليل و دارای تحليل با زاوی ه
تابش ارتورادیال و دیستورادیال و مزیورادیال تفاوت آماری بين رادیوگرافي معمولي و دیجيتال رادیوگرافي مشاهده شد (.)P>1/11
نتیجه گیری :قدرت تشخيصي رادیوگرافي دیجيتال نسبت به رادیوگرافي معمولي در تشخيص تحليل خارجي بيشتر است.
کلید واژه ها :رادیوگرافي معمولي ،رادیوگرافي دیجيتال ،تحليل خارجي
وصول مقاله91/2/66 :

اصالح نهایي91/7/69 :

پذیرش مقاله91/9/41 :

معایبي دارد که از آن جمله ميتوان به وجود مراحل ظهور و ثب وت

مقدمه:
تشخيص تحلي ل خ ارجي در رادی وگرافي از مش كالت اساس ي در
اندودانتيكس ميباشد چرا که ادامه روند تحليل ،منجر ب ه از دس ت
رفتن نسوج دنداني گشته تا جایي که امكان نگهداری دندا ن ميس ر
نمي باشد .بيشترین درصد شيوع تحليل خارجي در ثنایاها گ زارش
شده است ولي در دن دانه ای خلف ي ني ز دی ده م يش ود .اول ين
تشخيص کلينيكي تحلي ل خ ارجي از روی رادیوگرافيه ای ده اني
ميباشد )4-1( .رادیوگرافي معم ولي (ب ا ف يلم) علي ریم رواج ف راوان
#

تاریكخانه که هر کدام ار آنها بر فيلم رادیوگرافي و تش خيص نه ایي
تاثير ميگذارد ،زمان طوالني آماده شدن فيلم ،تغيير کيفي ت ف يلم
به مرور زمان و دوز جذبي باالی بيمار اشاره کرد.

()1،2

امروزه با پيشرفت فن آوری و با توجه به موارد گفته شده دیجيت ال
رادیوگرافي به عنوان یک انتخاب در برابر رادیوگرافي معم ولي ق رار
گرفته است و اس تفاده از آن در دندانپزش كي روز ب ه روز در ح ال
گسترش است .امروزه در تحقيقات گوناگون توان ایي سيس تمه ای
دیجيتال نسبت ب ه روش  Film baseم ورد نر ر محقق ين ق رار

نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر بهاره دادرسانفر ،بخش اندودانتيكس دانشگاه آزاد اسالمي آدرس:خيابان پاسداران ،خيابان نيستان دهم ،پالك  ، 9صندوق پستي49191/471 :

تلفن و نمابر66191921 :

تلفن 66121174-9 :تلفن همراه19469412917 :
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گرفته است )7،9( .از مزیتهای تكنيک دیجيتال ميتوان به این نك ات

 (DENTSPLY,SwitzerLand) Endo-rayثابت و زاویه

اشاره نمود :ظهور فوری تصویر و ح ذ مراح ل تاریكخان های و در

عمودی دستگاه برای تمام نمونهها  11درجه بود .رادیوگرافي با

نتيجه افزایش سرعت در کار ،امكان ذخيرهس ازی تص ویر و ارس ال

تكنيک رادیوگرافي پریاپيكال با استفاده از فيلمهای کداك

سریع آن به مكان دیگر ،کاهش ميزان اشعه تابيده ش ده ب ه مق دار

( (Kodak dental film E speed, Kodak Company, Rochester, N.Y

 11-91درصد (به دليل وجود گيرنده های بسيار حساس) ،توان ایي

انجام گرفت .

پردازش تصویر و تغيير در کنتراس ت و روش نایي و تص حيح خط ا.

سپس در تمام دندانها حفرات تحليل خارجي در یک سوم کرونالي

( )9تحقيقات گوناگوني در زمينه ارزیابي رادیوگرافيک ان واع تحلي ل

به عمق  1/9ميليمتر و قطر  1/9ميليمتر با فرز روند  119توربين

انج ام ش ده اس ت )41-42 ( .در تحقي ق Borgو همك اران ق درت

(تيزکاوان ساخت ایران) در سطح باکال تهيه شد و دندانها مجددا

تشخيصي کلي رادیوگرافي معمولي و دیجيت ال رادی وگرافي ب را ی

در داخل فانتومها قرار گرفتند .سپس از دندانها با استفاده از

تشخيص ضایعات تحليل خارجي تف اوت چن داني نداش تند )44(.در

رادیوگرافي معمولي و دیجيتال رادیوگرافي داخل دهاني مشابه

حاليكه در تعداد بيش تری از مق االت ق درت تشخيص ي دیجيت ال

شرایط اوليه تصاویر الزم گرفته شد .رادیوگرافي در سه زاویه

رادیوگرافي برای تش خيص تحلي ل داخل ي و خ ارجي مناس ب ت ر

ارتورادیال ،مزیورادیال و دیستورادیال با تغيير زاویه افقي  41درجه

تشخيص داده شده است.

()41،46

انجام گرفت .مراحل ظهور و ثبوت در زمان استاندارد  1دقيقه و 91

در ای ن تحقي ق ک ه در گ روه آموزش ي رادیول و ی دانش كده

ثانيه و با دستگاه اتوماتيک  Dentoxساخت کشور آمریكا انجام

دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي انجام گرفت ،یافتههای حاص ل از

شد .تصاویر حاصله از دیجيتال رادیوگرافي در درون فایل ذخيره

دیجيتال رادیوگرافي داخل دهاني و رادیو گرافي معم ولي ب ه روش

شدند .تصاویر حاصله توسط دو اندودنتيست و یک رادیولو یست

 film baseدر تشخيص تحليل خارجي مصنوعي دندان ب ه عم ق

که از نحوه اجرای تحقيق مطلع بودند ولي از وجود یا عدم وجود

کمتر از یک ميليمتر در سمت باکال دن دان ،ب ا اس تاندارد طالی ي

تحليل در دندانها اطالعي نداشتند ،مورد بررسي قرار گرفتند .به

مقایسه گردید.

تمامي عكسها کدهایي داده شد و در یک فرم ثبت شد .مشاهده
تصاویر در زیر نور نگاتوسكوپ و با ذره بين با قدرت درشت نمایي

مواد و روشها:
در این تحقيق تشخيصي تعداد  11دندان قدامي فک باال که در
بررسي رادیوگرافيک بدون تحليل خارجي و داخلي ،شكستگي تاج

دو برابر انجام شد .همين مراحل برای رادیوگرافي دیجيتال انجام
شد.

بدین

منرور

از

مانيتورBenQ-

)(FP567s,Taipei,Taiwanبا رزولوشن x768 4161

و ریشه و پوسيدگي بودند ،انتخاب شدند .ابتدا دندانها در داخل

پيكسل استفاده شد.

فانتومهایي ( )England, Adam rollyکه دارای معادل بافت

الزم به ذکر است که بزرگ نمایي تصاویر تا  461درصد جهت

سخت و بافت نرم برای همانند سازی نمای داخلي محيط دهان

همانند سازی شرایط موجود در کلينيک انجام گرفت .سایر عوامل

بودند ،قرار گرفتند .یک بار با رادیوگرافي معمولي ( Trophy Trex

نريرTexture ،Brightnessو  Contrastدست نخورده باقي

 - Group, Franceکيلو ولتا دستگاه  21و ميلي آمپر آن 9

ماندند و نتایج حاصل از مقایسه دو روش در فرمهای مخصوص ثبت

بود) و یک بار با رادیوگرافي دیجيتال (سنسور  size2دیجيتال

گردید.

رادیوگرافي  Ritterساخت کشور آمریكا) با زاویه تابش عمودی 11

نحوه ثبت مشاهدات در فرمهای مخصوص به گونهای بود که

درجه زاویه افقي ارتورادیال تصویر برداری شدند و این تصاویر به

مشاهده کنندگان از نرر یكدیگر اطالعي نداشتند .

عنوان گروه بدون تحليل در نرر گرفته شدند .فاصله تيوپ
رادیوگرافي تا دندان برای تمامي نمونه ها با استفاده از
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آماری معني داری مشاهده شد ( .)P>1/11ویژگي

برنامه آماری :اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون آماری

اختال

 chi-squareبررسي شد .سطح معني دار بودن ( )P>1/11در

تشخيص تحليل خارجي با استفاده از رادیوگرافي معمولي برابر

نرر گرفته شد.

 79درصد ،با حدود اطمينان  91درصد و حد باالی  94درصد و
حد پایين  21درصد بود .ویژگي تشخيص تحليل خارجي با

یافتهها:

استفاده از رادیوگرافي دیجيتال برابر  99درصد ،با حدود

تشخيص تحليل خارجي مصنوعي دندان با روشهای

اطمينان  91درصد و حد باالی  97درصد و حد پایين 99

رادیوگرافي معمولي و دیجيتال در این تحقيق با یكدیگر

درصد بود .بين ميزان ویژگي تشخيص تحليل خارجي در دو

مقایسه گردید ( نمودار.)4

روش فوق اختال

آماری معنيداری مشاهده شد (.)P>1/11

ارزش پيش بيني مثبت ( )ppvتشخيص تحليل خارجي با
46
64

66

33

33

48

اطمينان  91درصد و حد باالی  96درصد و حد پایين 91

66

82

درصد

33

44

استفاده از رادیوگرافي معمولي برابر  99درصد ،با حدود
درصد بود .ارزش پيشبيني مثبت ( )ppvتشخيص تحليل
خارجي با استفاده از رادیوگرافي دیجيتال برابر  97درصد ،با
حدود اطمينان  91درصد و حد باالی  99درصد و حد پایين
 91درصد بود .بين ارزشپيشبيني مثبت ( )ppvتشخيص
تحليل خارجي در دو روش فوق اختال

نمودار  -1توزیع دندان های مورد بررسي بر حسب شاخصهای
تشخیصي به تفكیک روشهای تشخیصي

دندانهای قدامي کشيده شده فک باال و پایين که در یک
سوم کرونال سمت باکال بدون تحليل بوده و یا با فرز به قطر
و عمق  1/9ميليمتر تحليل ایجاد شده بود به عنوان نمونه های
استاندارد در نرر گرفته شد .همانطور که در نمودار  6مشخص
است ،آزمونهای پنجگانه نشان داد که حساسيت ،ویژگي ،ارزش
پيش بيني مثبت ،ارزش پيش بيني منفي و دقت در
رادیوگرافي دیجيتال نسبت به رادیوگرافي معمولي با اطمينان
 91درصد معنيدار ميباشد ( .)P>1/11حساسيت تشخيص
تحليل خارجي با استفاده از رادیوگرافي معمولي برابر  22درصد،
با حدود اطمينان  91درصد و حد باالی  74درصد و حد پایين
 26درصد بود .حساسيت تشخيص تحليل خارجي با استفاده از
رادیوگرافي دیجيتال برابر  91درصد ،با حدود اطمينان 91
درصد و حد باالی  97درصد و حد پایين  91درصد بود .بين
ميزان حساسيت تشخيص تحليل خارجي در دو روش فوق

آماری معنيداری

نيست مشاهده نشد ( .)P<1/11ارزش پيشبيني منفي ()npv
تشخيص تحليل خارجي با استفاده از رادیوگرافي معمولي برابر
 16درصد ،با حدود اطمينان  91درصد و حد باالی  19درصد و
حد پایين  91درصد بود .ارزش پيشبيني منفي ()npv
تشخيص تحليل خارجي با استفاده از رادیوگرافي دیجيتال برابر
 21درصد ،با حدود اطمينان  91درصد و حد باالی  76درصد و
حد پایين  19درصد بود .بين ارزش پيش بيني منفي ()npv
تشخيص تحليل خارجي در دو روش فوق اختال آماری معني
داری مشاهده شد ( .)P>1/11دقت( )accuracyتشخيص
تحليل خارجي با استفاده از رادیوگرافي معمولي برابر 29
درصد ،با حدود اطمينان  91درصد و حد باالی  76درصد و حد
پایين  21درصد بود .دقت ( )accuracyتشخيص تحليل
خارجي با استفاده از رادیوگرافي دیجيتال برابر  92درصد ،با
حدود اطمينان  91درصد و حد باالی  99درصد و حد پایين
 99درصد بود .بين دقت ( )accuracyتشخيص تحليل
خارجي در دو روش فوق اختال
شد(.)P>1/11
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بحث:

دیجيتال تعداد حفرات بيشتری قابل تشخيص بودند .قابل توجه

نتایج این تحقيق نشان داد که دیجيتال رادیوگرافي به طور

است که در تحقيق مورد نرر( ،)46رادیولو یست ها در مقایسه

معني داری در زوایای مختلف تابش اشعه ،حفرات قابل

با اندودانتيستها با استفاده از رادیوگرافي معمولي حفرات

تشخيص بيشتری را در مقایسه با رادیوگرافي معمولي نشان

بيشتری را تشخيص دادند ،اما اندودانتيستها با رادیوگرافي

ميدهد .همچنين تمامي فاکتورهای حساسيت ،ویژگي ،ارزش

دیجيتال حفرات بيشتری را تشخيص دادند .در تحقيق ما هم

پيش بيني مثبت ،ارزش پيش بيني منفي و دقت در

رادیولو یستها و هم اندودانتيستها با روش دیجيتال حفرات

رادیوگرافي دیجيتال در مقایسه با روش معمولي به طور معني

بيشتری را تشخيص دادند.

داری بيشتر بود .در مقایسهی زوایای مختلف تابش اشعه با

 Goldbergو همكاران ارزیابي رادیوگرافيک حفرات

زاویه تابش ارتورادیال در هر دو روش معمولي و دیجيتال

مصنوعي تحليل خارجي را انجام دادند و برای این منرور تنها

حفرات بيشتری تشخيص داده شد ،اما این تفاوت معني داری

از رادیوگرافي معمولي استفاده کردند.

()49

مشاهده تصاویر در

تحقيق آنها در دو مرحله صورت ميگرفت .در مرحله اول

نبود.
اگر چه در مطالعهی  Borgو همكاران

()44

بر خال

تصاویر را بدون این که بتوانند آنها را با تصاویر قبل از تهيه

مطالعه حاضر تفاوت آماری معنيداری در مقایسه دو روش فيلم

حفره مقایسه کنند ،مشاهده کردند .در مرحله دوم ميتوانستند

 SPSدر تشخيص تحليل خارجي

تصاویر را با تصاویر قبل از تهيه حفره مقایسه کنند که در

مصنوعي دندان پيدا نشد ،اما الزم به ذکر است که آنها برای

نتيجه این کار حفرات بيشتری را توانستند تشخيص دهند.

مشاهده تحليل خارجي تنها از زاویه تابش ارتورادیال استفاده

آنها در بررسي تحليل خارجي مصنوعي از دندانهای سانترال

کردند .همچنين آنها تصاویر دیجيتال رادیوگرافي را

ماگزیال در دو جسد استفاده کردند .در هر یک از جسدها زاویه

ميتوانستند از نرر  brightnessو  densityدستكاری

عمودی و افقي مورد استفاده برای تابش اشعه تفاوت داشت.

کنند .در این مطالعه از سه زاویه  ،تابش صورت گرفت و تنها از

ولي در نهایت مقایسهای بين زوایای مختلف تابش اشعه در

گزینه بزرگنمایي رادیوگرافي دیجيتال استفاده شد و هيچ

تشخيص حفرات تحليل خارجي صورت نگرفت .در صورتي که

تغييری در سایر عوامل مانند  brightness ، contrastو

در تحقيق حاضر از تعداد نمونه بيشتری استفاده شد و

 textureکه در تشخيص نهایي تاثيرگذار است ،داده نشد .در

همچنين مقایسه بين زاویهی تابش اشعه و تشخيص تحليل

تحقيق  Westphalenو همكاران ،قدرت کلي تصاویر

خارجي انجام شد.

و دیجيتال با سنسور

دیجيتال رادیوگرافي در مقایسه با رادیوگرافي معمولي در
تشخيص تحليل خارجي مصنوعي دندان بيشتر بود.

()46

در

در تحقيقات  Westphalenو همكاران ،همچنين
Goldbergو همكاران حفرات در قطرهای مختلف (کوچک،
()49،46

Brog

تحقيق حاضر قدرت کلي تصاویر رادیوگرافي دیجيتال در

متوسط و بزرگ ) و در نواحي مختلف تهيه شدند.

مقایسه با رادیوگرافي معمولي در تشخيص تحليل خارجي

و همكاران نيز از یک قطر  4/6ميليمتر و دو عمق  1/2و 1/9

مصنوعي دندان در کرونال بيشتر بود .زوایای تابش در مطالعه

ميليمتر استفاده کردند و حفرات را در نواحي مختلف سطح

مذکور مشابه زوایای تابش در مطالعه حاضر ميباشد .ليكن آنها

ریشه تهيه کردند .در تحقيق ما با توجه به مطالعه آزمایشي

نتایج حاصل از زوایای مختلف تابش اشعه را با هم مقایسه

انجام شده ،حفرات تنها در قطر  1/9ميليمتر و عمق 1/9

نكردند ،در صورتي که در تحقيق حاضر این کار انجام شد و با

ميليمتر و در یک سوم کرونالي نيمه باکالي کانال دندانها تهيه

استفاده از زاویه تابش ارتورادیال در مقایسه با زوایای تابش

شدند .

مزیورادیال و دیستورادیال در هر دو روش رادیوگرافي معمولي و

Durack

و همكاران در تحقيق خود توانایي

مقایسه قدرت دیجيتال رادیوگرافي و رادیوگرافي معمولي در تشخيص تحليل خارجي دندان
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( )CBCTیا )(cone beam computed tomography

نتیجه گیری:

و رادیوگرافي دیجيتال را در تشخيص تحليل خارجي مصنوعي

با توجه به نتایج این تحقيق و باالتر بودن قدرت تشخيصي

در دندانهای کشيده شده انسان با هم مقایسه کردند و به این

رادیوگرافي دیجيتال در مقایسه با رادیوگرافي معمولي،

نتيجه رسيدند که  CBCTروش قابل اعتمادتری در این مورد

همچنين نتایج حاصل از تحقيقات قبلي ،این روش به عنوان

()47

همچنين  Addzioو همكاران رادیوگرافي

یک انتخاب در مقابل رادیوگرافي معمولي قرار ميگيرد.

معمولي و  CBCTرا در تشخيص مواردی مانند وجود فایل

استفاده بهينه از دیجيتال رادیوگرافي در تشخيص ضایعات

شكسته ،پرفوریشن ریشه و تحليل خارجي ریشه با هم مقایسه

تحليل خارجي ميتواند در تشخيص به موقع تحليل خارجي

کردند .آنها نيز به این نتيجه رسيدند که  CBCTبطور معني

و جلوگيری از سير پيشرفت بيماری که در نهایت منجر به

داری نسبت به رادیوگرافي معمولي در تشخيص تحليل خارجي

کشيدن دندان ميشود جلوگيری به عمل آورد.

است.

ریشه برتری دارد.

()49

اما باید به این نكته توجه داشت که استفاده از CBCT
برخال

رادیوگرافي دیجيتال و رادیوگرافي معمولي در

مطبهای دندانپزشكي امكان پذیر نيست ،بعالوه این روش
هزینه بسيار زیادی در بر دارد.
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