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چکیده
مقدمه :ارزیابی دقیق استخوان باقیمانده آلوئول بهوسیله توموگرافی معمولی
( )Conventional tomographyدر درمان ایمپلنت اهمیت دارد .هدف از این مطالعه بررسی
دقت توموگرافیهای معمولی اسپیرال در تخمین ارتفاع استخوان آلوئول در ناحیه خلف
مندیبل بود.
مواد و روشها :در مطالعه تجربی حاضر تعداد  03ناحیه بیدندانی در فک پایین بیماران
انتخاب شد و توسط توموگرافی معمولی مورد ارزیابی قرار گرفت .ارتفاع استخوان
باقیمانده در تصاویر توموگرافی اندازهگیری گردید .پس از قراردهی ایمپلنت از بیماران
رادیوگرافی پانورامیک گرفته شد .ارتفاع استخوان باقیمانده روی رادیوگرافی پانورامیک
اندازهگیری شد .ضریب بزرگنمایی با مقایسه طول واقعی ایمپلنت و طول مشاهده شده در
رادیوگرافی محاسبه شد .اثر بزرگنمایی حذف گردید و دادههای حاصل بهعنوان استاندارد
طالیی استفاده شد .دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه 51و  Paired T-testجهت مقایسه
اندازه گیریهای توموگرافیک با استاندارد طالیی بررسی شد (.)α = 3/31
یافتهها :درمقایسه میانگین ارتفاع استخوان باقیمانده در توموگرافی معمولی اسپیرال
( )3/98 ± 3/03 mmبا استاندارد طالیی ( ،)3/28 ± 3/95 mmتفاوت آماری معنیدار وجود
داشت (.) p value = 3/30
نتیجهگیری :با توجه به محدودیتهای مطالعه حاضر ،دقت تصاویر حاصل از توموگرافی
معمولی اسپیرال در مقایسه با ابعاد واقعی کمتر است.
کلید واژهها :ایمپلنتهای دندانی ،توموگرافی ،مندیبل

 401 :)6(31 :3191تا 406

054

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،04شماره  ،6بهمن 0131

www.mui.ac.ir

دکتر مژده مهدیزاده و همکاران

دقت توموگرافی در تخمین ارتفاع استخوان آلوئول

مقدمه
کاربرد ایمپلنتهای دندانی روشی شایع در درمان کامل یا
نسبی افراد بیدندان میباشد[ .]1تهیه تصاویر و بررسی مناطقی
که امکان گذاشتن ایمپلنت در آنها وجود دارد ،بخش مهمی از
معاینات و ارزیابیهای کلینیکی در درمان ایمپلنت را شامل
میشود] .[2تصاویر رادیوگرافی اطالعات مفیدی در رابطه با
توپوگرافی و ساختارهای آناتومیک و همچنین امکان تخمین
کمیت و کیفیت استخوان آلوئول را میدهد که این اطالعات
جهت ارزیابی ایدهآل از موقعیت ،تعداد و ابعاد ایمپلنت ضروری
است[.]3
تکنیکهای رادیوگرافی مختلفی جهت تهیه تصاویر
تشخیصی الزم برای درمان ایمپلنت بهکار برده میشوند که از
جمله آنها میتوان به رادیوگرافی داخل دهانی و رادیوگرافی
سفالومتری ،پانورامیک ،توموگرافی معمولی ( Conventional
 ،)tomographyتوموگرافی کامپیوتری ( Computed
 )tomography: CTو توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی
( )Cone beam computed tomography: CBCTاشاره
کرد].[2
تصاویر معمولی مانند رادیوگرافیهای پریاپیکال و
پانورامیک که بهصورت متداول استفاده میشوند مفید هستند اما
محدودیتهایی مانند سوپر ایمپوزیشن ساختارهای اطراف،
بزرگنمایی و عدم نشان دادن سطح مقطع استخوان دارند[ .]1بر
خالف این دو روش ،تصاویر توموگرافی معمولی جهت غلبه بر
محدودیتهای مربوط به سوپر ایمپوزیشنهای آناتومیک و
بزرگنمایی مفید هستند و توانایی به تصویر کشیدن سطح مقطع
استخوان را نیز دارند[ .]2با گسترش کاربرد  CTو  CBCTدر
ارزیابیهای قبل از درمان ایمپلنت ،توموگرافی معمولی کمتر مورد
توجه قرار گرفته است[ ]4 ،5این در حالی است که  CTو
 CBCTدوز رادیاسیون باالتری نسبت به توموگرافی معمولی
دارند] .[6-10اگرچه این دو روش دقت بسیار باالیی را در نشان
دادن مقاطع فکین دارند ولی توموگرافی معمولی نیز از دقت قابل
قبولی در مقایسه با آنها برخوردار است .بنابراین استفاده از
توموگرافی معمولی در مواردی که جایگذاری تعداد کم ایمپلنت
مد نظر است همچنان مناسب بهنظر میرسد] .[11-16مطالعات
زیادی به بررسی کمی و کیفی تصاویر تهیهشده توسط روشهای

مختلف توموگرافی معمولی پرداختهاند و دقت اندازهگیریهای
ابعادی فکین و یا توانایی تشخیص فورامن منتال را در
توموگرافی معمولی خطی و یا اسپیرال ،با تصاویر حاصل از
پانورامیک CT ،CBCT ،و یا با مقادیر واقعی حاصل از برش فکین
یا اندازهگیری مستقیم روی استخوان مقایسه کردهاند[.]16-20
بهعنوان مثال  Hanazawaو همکاران] [11دقت تشخیصی
کانتور مندیبل و موقعیت کانال آلوئوالر تحتانی را در تصاویر
توموگرافی معمولی اسپیرال قابل قبول دانستند .در مورد
توموگرافی معمولی اسپیرال نیز ،دلیلی و همکاران] [11نشان
دادند که این روش توموگرافی نسبت به برش استخوان مندیبل
تمایل به تخمین بیش از واقعیت دراندازهگیری عرض کرست
آلوئول دارد .بر خالف آنها  Lindhو همکاران [ ]13گزارش
کردند که توموگرافی معمولی اسپیرال نسبت به رادیوگرافیهای
پریاپیکال و پانورامیک دید بهتری از کانال مندیبوالر فراهم
میکند Serhal .و همکاران[ ]1نیز در مطالعهای میانگین خطای
اندازهگیری توموگرافی معمولی اسپیرال را در استخوانهای
خشک مندیبل بررسی کردند .آنها دقت اندازهگیری اسپیرال
توموگرافی را قابل قبول گزارش نمودند .ایشان در مطالعهای
دیگر ،دقت اندازهگیری ارتفاع آلوئول خلف ماگزیال توسط
اسپیرال توموگرافی را قابل قبول ارزیابی نمودند[.]21
بهنظر میرسد مطالعات کمی در دست است که دقت
اندازهگیری تصاویر توموگرافی معمولی اسپیرال را بهصورت بالینی
( )Invivoمورد بررسی قرار داده باشد .بنابراین هدف از انجام
مطالعه حاضر ،بررسی دقت اندازهگیری رادیوگرافیک تصاویر
توموگرافی معمولی اسپیرال تهیه شده از بیماران بود.
مواد و روشها
مطالعه تجربی حاضر روی  30بیمار انجام گرفت .معیار ورود
نمونهها داشتن ناحیه بیدندانی کامل یا پارسیل در خلف فک
پایین بود .بیمارانی که دارای ارتفاع و عرض ریج یا کیفیت مناسب
استخوان جهت قراردهی ایمپلنت نبودند یا از بیماری موضعی یا
سیستمیک استخوانی رنج میبردند ،از مطالعه حذف شدند.
جهت انطباق محل قراردهی ایمپلنت با ناحیه مورد اندازهگیری
در تصاویر توموگرافی برای تمام بیماران استنت جراحی تهیه شد و
محل مورد نظر توسط مارکر رادیواپک درون استنت مشخص
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گردید .پس از قرار دادن استنت در دهان از بیماران رادیوگرفی
پانورامیک اولیه ( )Scoutو توموگرافی معمولی اسپیرال با دستگاه
( )Cranex Tome, Soredex , Finlandبهعمل آمد.
مقاطع توموگرافی معمولی اسپیرال با فواصل  4میلیمتری
تهیه شد .فاصله کرست ریج آلوئول باقیمانده تا سقف کانال در
محل نشاندار شده توسط استنت به کمک خطکش ارایه شده
توسط کارخانه با بزرگنمایی پیشفرض  1/5اندازهگیری شد.
عرض استخوان نیز در آن محل اندازهگیری و گزارش شد تا
جراح اطالعات دقیق مورد نیاز جهت تأیید مناسب بودن محل را
داشته باشد.
جهت ارزیابی رادیوگرافی پس از قرار دادن ایمپلنت ،از بیماران
رادیوگرافی پانورامیک ()Cranex Tome, Soredex, Finland
بهعمل آمد .در رادیوگرافی پانورامیک ،مجدداً فاصله کرست تا
کانال در محل ایمپلنت ،توسط خطکش دستگاه با بزرگنمایی
پیشفرض  ،1/3اندازهگیری شد.
طول ایمپلنت ITI® Dental Implant System
( )Institute Straumann, Waldenburg, Switzerlandنیز
روی تصویر پانورامیک اندازه گرفته شد .جهت حذف اثر هر گونه
بزرگنمایی ،طول ایمپلنت در رادیوگرافی پانورامیک بر طول
واقعی آن که توسط کارخانه سازنده ارایه شده بود تقسیم شد و
ضریب بزرگنمایی برای هر تصویر جداگانه محاسبه گردید.
اندازههای کرست تا کانال هر تصویر پانورامیک بر ضریب
بزرگنمایی تصویر تقسیم شد و دادههای نهایی بهعنوان استاندارد
طالیی ثبت گردید .دادههای حاصل از تصاویر توموگرافی معمولی

اسپیرال بهوسیله  Paired T-testو در نرمافزار  SPSSنسخه 15
( )version 15, SPSS Inc., Chicago, ILبا اندازههای
استاندارد طالیی مقایسه شدند (.)α = 0/05
الزم به ذکر است که کلیه اندازهگیریها روی تصاویر
توموگرافی و پانورامیک موجود ،توسط  2رادیولوژیست انجام
گرفت و برای هر رادیولوژیست بهصورت مجزا یادداشت شد و
در نهایت میانگین نظرات رادیولوژیستها بهعنوان ارتفاع
اندازهگیری شده ثبت گردید.
یافتهها
نتایج  Paired T-testنشان داد که در مقایسه دقت
اندازهگیری ارتفاع استخوان باقیمانده در تصاویر توموگرافی
معمولی اسپیرال با اندازههای استاندارد طالیی تفاوت آماری
معنیدار وجود دارد (( )p value = 0/031جدول .)1
میانگین خطای اندازه گیری در تصاویر توموگرافی 0/44
میلی متر گزارش شد .در  20( %66مورد از  30مورد)
اندازهگیریهای توموگرافی تمایل به تخمین بیش از حد ارتفاع
استخوان مشاهده شد .میزان این تخمین بیش از حد در رنج  0تا
 2/16میلیمتر بود .در  %24موارد (  8مورد از  30مورد) تمایل به
تخمین کمتر از حد اندازهها در رنج  0تا  -1/28وجود داشت.
همچنین الزم به ذکر است که در مجموع  %43اندازه گیریها در
محدوده خطای  1میلی قرار داشت .ضریب همبستگی بین
مشاهدهکنندگان ( )kappa value = 0/88گزارش شد.

جدول  .5میانگین ارتفاع استخوان باقیمانده در توموگرافی معمولی اسپیرال و استاندارد طالیی برحسب میلیمتر

استاندارد طالیی
توموگرافی معمولی
اسپیرال

تعداد

میانگین
)(mm

انحراف معیار

میانگین خطای معیار

 %59فاصله اطمینان
حد تحتانی

حد فوقانی

30

13/53

0/81

0/11

12/43

15/33

30

14/24

0/81

0/16

13/05

15/41

p value

*0/031

* اختالف از نظر آماری معنیدار است

بحث
اگر چه روشهای ایدهآلی نظیر توموگرافی کامپیوتری ()CT
و توموگرافی کامپیوتری پرتو مخروطی ( )CBCTبرای ارزیابی
ارتفاع دقیق استخوان قبل از قرار دادن ایمپلنت وجود دارد ولی
052

توموگرافی معمولی بهعلت ارزانتر و در دسترستر بودن و کمتر
بودن میزان دوز اشعه ،همواره مورد توجه بوده است[.]4 ،5
توموگرافی معمولی مارپیچی ( )spiralاز انواع توموگرافی
معمولی چند جهتی است نسبت به انواع خطی ،دانسیته تصویر
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یکنواختتر ،بزرگنمایی متعادلتر ،ثبات ابعادی قابل قبولتر،
خطوط پارازیت و تصاویر شبحی کمتری را فراهم میکند[.]2
مطالعات متعددی به بررسی دقت تصاویر توموگرافی معمولی
اسپیرال و مقایسه آن با سایر روشهای تصویربرداری مانند
پریاپیکال ،پانورامیک ،توموگرافی معمولی خطی ،توموگرافی
کامپیوتری و توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی پرداخته و
نتایج متفاوتی را گزارش نموده اند [ ]3 ،5 ،14 ،11 ،21و بسیاری
از مطالعات انجام شده بر روی جمجمه خشک انسان و بهصورت
آزمایشگاهی بوده است[ .]4 ،5 ،11مطالعه پیش رو که بهصورت
بالینی انجام گرفت ،نشان داد که دقت اندازهگیری تصاویر
توموگرافی معمولی اسپیرال در مقایسه با اندازههای واقعی کمتر
بوده و تمایل به تخمین بیشتر از حد بیش از تخمین کمتر از حد
گزارش شده است ( %66در مقابل  %24موارد) .مطالعه  Lindhو
همکاران[ ]13نیز یافتههای مطالعه حاضر را تأیید مینماید .آنها
نشان دادند که گاه ممکن است آرتیفکت یا فضای مغز استخوان
با مقطع کانال اشتباه و منجر به تخمین بیش از حد ارتفاع شود.
 Serhalو همکاران[ ]1نیز در مطالعهای ارتفاع استخوان
مندیبل از کرست تا لبه فوقانی کانال با توموگرافی معمولی اسپیرال
بررسی کردند .رنج تخمین بیش از حد (  0/1-1/5میلیمتر) و
کمتر از حد (  0/3-1/36میلیمتر) در این مطالعه به نتایج مطالعه
حاضر نزدیک است .همچنین میانگین خطا در اندازهگیری ارتفاع
استخوان  0/66میلیمتر ( )SD = 0/6گزارش شد که این خطای
گزارش شد که بسیار نزدیک به میانگین خطای گزارش شده
مطالعه حاضر ( 0/44میلیمتر) میباشد .آن ها در مطالعه ای
دیگر میانگین خطای توموگرافی اسپیرال در ناحیه خلف
ماگزیال را  0/26میلی متر گزارش نمودند[ .]21خطای
گزارش شده از مطالعه حاضر کمتر است ولی باید توجه
داشت که مطالعه حاضر فاصله تا کانال دندانی تحتانی
مندیبل را مورد بررسی قرار داده است که وضوح متغیری در
تصاویر دارد.
دلیلی و همکاران[ ]11نیز مطالعهای مشابه روی جمجمه
انجام داده ولی نتایج متفاوتی را گزارش نمودند .در مطالعه
مذبور  8مورد از  21نمونه اندازه گیری ارتفاع استخوان در
توموگرافی ،بیش از اندازه حقیقی (رنج  0/28-3میلی متر) و
 12مورد کمتر از اندازه حقیقی ( رنج  0/4-3/4میلی متر)

گزارش شده است .علت این تفاوت میتواند مرتبط با روش
انجام مطالعه باشد زیرا مطالعه حاضر بالینی ولی مطالعه مذبور
آزمایشگاهی بوده است.
با این وجود باید دقت داشت که خطای کمتر از  1میلیمتر
در تصاویر توموگرافی قابل قبول و مطلوب در نظر گرفته
میشود[ .]2 ،4 ،5بنابراین با توجه به اینکه میانگین خطای
اندازهگیری در مطالعه حاضر  0/44میلی متر میباشد میتوان
گفت که توموگرافی معمولی اسپیرال دقت تشخیصی قابل قبولی
دارد (  %43موارد خطای کمتر از  1میلیمتر) .این نتیجه با نتایج
مطالعه پورصفر و همکاران] [14که در سال  2011با عنوان
بررسی دقت اندازهگیری توموگرافی معمولی خطی و اسپیرال
دیجیتال در مقایسه با  CBCTروی استخوان مندیبل خشک
انسانی انجام شد ،همخوانی دارد.
مطالعه پورصفر و همکاران نشان داد که اگر چه اسپیرال
توموگرافی تمایل به تخمین بیش از حد واقعیت و توموگرافی
خطی تمایل به تخمین کمتر از واقعیت دارد ولی هر دو روش در
مقایسه با  CBCTاز دقت قابل قبولی برخوردارمیباشند.
مطالعه  Hanazawaو همکاران] [11نیز کانتور مندیبل و
موقعیت کانال آلوئوالر تحتانی در  ،CTتوموگرافی معمولی خطی
و توموگرافی معمولی اسپیرال مورد بررسی قرار داد .استاندارد
طالیی در این مطالعه مقادیر بهدست آمده از برشهای مندیبل
بود و نشان داده شد  CTنسبت به هر دو روش توموگرافی از
دقت اندازهگیری باالتری برخوردار است .خطای اندازهگیری
توموگرافی خطی نیز بیشتر از توموگرافی اسپیرال گزارش شد که
نشان میداد دقت اندازهگیری توموگرافی اسپیرال بهخصوص در
ناحیه کانال مندیبولر باالتر از توموگرافی خطی میباشد .این
مسأله بیانگر این است که توموگرافی خطی در تعیین موقعیت
کانال مندیبولر از دقت باالیی نسبت به توموگرافی اسپیرال
برخوردار نیست] .[15 ،16 ،22مطالعاتی در این زمینه وجود دارد
که علت دقت باالتر توموگرافی معمولی اسپیرال را محوشدگی
یکنواخت تصاویر آن گزارش میکنند که وابسته به پیچیدگی
حرکت دستگاه است] Loubele .[10 ،11و همکاران] [23نیز در
سال  2004به بررسی ابعاد استخوان فک پایین پرداختند و از دو
روش  CBCTو توموگرافی معمولی اسپیرال استفاده کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که این دو روش در مقایسه با
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 همچنین انجام مطالعه در.معمولی جهت بررسی استفاده شود
.سایر نواحی فکین نیز پیشنهاد میشود
نتیجهگیری
 نتایج پژوهش نشان،با توجه به محدودیتهای مطالعه حاضر
داد که دقت تصاویر حاصل از توموگرافی معمولی اسپیرال در
.مقایسه با ابعاد واقعی کمتر است

اندازهگیری مستقیم روی استخوان مندیبل از دقت قابل قبول
برخورداربوده ولی تمایل به تخمین کمتر از واقعیت در آنها وجود
داشته که میزان آن در توموگرافی معمولی اسپیرال بیشتر از
 یافتههای مطالعه حاضر نیز نشان داد که. بوده استCBCT
.دقت توموگرافی معمولی اسپیرال در محدوده قابل قبول میباشد
در نهایت توصیه میشود که مطالعات بالینی بیشتر با حجم
نمونه وسیعتر انجام گرفته و از دستگاههای متفاوت توموگرافی
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Evaluation of accuracy of conventional spiral tomography in
estimating alveolar bone height of mandible in implant treatments

Mojdeh Mehdizadeh, Arash Mehrabi, Nastaran Farhadi*
Abstract
Introduction: Accurate estimation of remaining alveolar bone using conventional tomography is
essential in implant treatment. The purpose of the present study was to evaluate the accuracy of
conventional spiral tomography in determination of alveolar bone height in posterior mandibular
region.
Materials and Methods: Thirty edentulous regions were selected in the mandible and assessed by
conventional tomography. Residual bone height was measured on tomograms. Panoramic
radiography was performed on patients after implant placement. The remaining bone height was
measured on panoramic images. The magnification coefficient was determined by comparing the
real and radiographic implant lengths. The effect of magnification was eliminated and the resultant
data were used as the gold standard. Data were analyzed with SPSS 15 using paired t-test and the
measurements on tomograms were compared with the gold standard (α=0.05).
Results: There was a significant difference between the accuracy of radiographic measurements
using the conventional spiral tomography (0.37±0.89) and the gold standard (0.29±0.81) (p value =
0.03).
Conclusion: Under the limitations of the present study, the accuracy of conventional spiral
tomographic images was less than the real dimensions.
Key words: Dental Implants, Mandible, Tomography.
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