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 -3،5،1دستیار تخصصی گروه رادیولوژی فک و صورت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
 -2استاد گروه رادیولوژی فک و صورت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
 -4دانشجوی دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
تاریخ دریافت1331/11/22 :

تاریخ پذیرش1332/3/2 :

چكيده
مقدمه :سیستم ) (CBCT :Cone Beam Computed Tomographyروش جدیدی از کاربرد رادیوگرافی در علوم دندانپزشکی
است که امکان به دست آوردن اطالعات سه بعدی بدون بزرگنمایی ( )magnificationیا تغییر در اندازه ( )distortionاز نسوج
سخت و نرم را فراهم نموده است .از اطالعات حاصل از این تصویربرداری تشخیصی میتوان در طرح درمانها استفاده نمود.
روش بررسي :در این مطالعه توصیفی گذشتهنگر کلیه تجویزهای  CBCTدندانپزشکان (متخصص و عمومی) شهر یزد از مهر
 1333تا آذر  22( 1331ماه) در مرکز خصوصی رادیولوژی فک و صورتاز لحاظ سن ،جنس ،سال تجویز ،مورد تجویز و مدرک
دندانپزشک تجویز کننده مورد بررسی قرار گرفت .دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  12تجزیه و تحلیل شد.
نتايج :بر اساس نتایج به دست آمده %24/3 ،بیماران بین  33تا  23سال سن داشتند .فراوانی زن و مرد در بیماران ارجاعی تقریباً
یکسان بود .بیشترین تجویز  CBCTتوسط دندانپزشکان عمومی ( )%44و پس از آن جراحان فک و صورت ( )%32/2بود.
ایمپلنت( )%33بیشترین درخواست  CBCTرا داشت .تعداد درخواستهای  CBCTدر سال  ،%13/5 ،1333در سال %23/3 ،1333
و در سال  %52/1 ،1331بود.
نتيجهگيری :ارجاع بیمار برای ارزیابی پیش از ایمپلنت یکی از مهمترین دالیل ارجاع برای  CBCTاست .با این وجود به نظر
میرسد استفاده از  CBCTمحدود به ایمپلنت نبوده و در جراحی فک و صورت ،ارتودنسی ،درمان کانال ریشه و سایر درمانهای
دندانپزشکی گسترش روز افزونی پیدا خواهد کرد.
واژههای کليدی ،CBCT :رادیوگرافی ،توموگرافی ،تشخیص ،تصویربرداری تشخیصی
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مقدمه
پیدایش  CBCTتحولی شگرف در تشخیص آنومالیها و

پاتوزها بودند.

بیماریهای ناحیه فک و صورت ایجاد کرده است .مزیتهای

 Arnheiterو همکاران از اطالعات دانشگاه لویس ویل برای

 CBCTنسبت به ( Conventional CTکه امروزه استفاده روز

مطالعه گرایش به سمت فناوری  CBCTمگزیلوفاشیال استفاده

افزون در دندانپزشکی پیدا کرده است) عبارت است از :سایز

کردند( .)31از  323بیمار در طی 23ماه ،بیشتر ارجاعها جهت

کوچکتر دستگاه ،هزینه کمتر ،دوز کمتر نسبت به ،)1(CT

 CBCTاز متخصصین جراحی فک و صورت ( )%51و

آرتیفکت کمتر( ،)2زمان اسکن کمتر ،محدود بودن دسته پرتو

پریودنتیست ( )%17بود .در این مطالعه بیشتر بیماران برای

اشعه  .)3(xمحدودیتهای  Noise CBCTتصویر و کنتراست

ایمپلنت ( ،)%43جراحی پاتولوژی مشکوک ( )%24و آنالیز

ضعیف بافت نرم میباشد(.)1

تمپورومندیبوالر ( )%12ارجاع شده بودند.

 CBCTدر رشتههای مختلف دندانپزشکی کاربرد پیدا کرده

با توجه به گسترش روز افزون فناوری  CBCTدر

است .از جمله این کاربردها میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛

دندانپزشکی و کمبود مطالعات در زمینه "گرایش به تکنیک

ایمپلنتولوژی :اندازه گیری دقیق برای جلوگیری از آسیب به

 ،"CBCTدر این مطالعه به بررسی میزان پذیرش و رواج

ساختارهای حیاتی فکین در حین گذاشتن ایمپلنت ،سنجش

تکنیک  ،CBCTبه عنوان یک روش جدید تصویر برداری ،در

کیفیت و کمیت استخوان ،ارزیابی موفقیت پیوند استخوان و

بین دندانپزشکان شهر یزد پرداخته شده است.

پیگیری درمان ،ساخت استنت جراحی( ،)4-11اندودنتیک :تعین

روش بررسي

مورفولوژی ریشه ،تشخیص ضایعات پریاپیکال ،تعیین

مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی گذشتهنگر ،بر اساس

شکستگیهای ریشه ،تشخیص پرفوراسیون ،تشخیص تحلیل

درخواستهای فرستاده شده برای  CBCTبه مرکز خصوصی

ریشه ،جراحی اندودنتیک( ،)12-17ارتودنسی :اختالل رشدی

رادیولوژی فک و صورت از مهر  1333تا آذر  1331بود که تنها

تکاملی ،آنالیز سفالومتری ،بررسی راههای هوایی ،طرح درمان

مرکز  CBCTموجود در استان یزد است .کلیه اطالعات

ایمپلنتهای  ،)13-21(Mini Screwجراحی فک و صورت:

جمعیتشناختی و موارد تجویز ،از درخواستها استخراج شد.

بررسی تروما ،کیست و تومور ،جراحی ارتوسرجری و مشکالت

دستگاه  CBCTمورد استفاده در مرکز خصوصی رادیولوژی فک

سینوس ،بررسی دندان نهفته( )22-24و کاربردهای دیگر

و صورت  ،Planmecaنوع ( Promaxساخت هلسینکی ،فنالند)

 CBCTشامل بررسی  ،TMJتخمین سن دندانی ،دندانپزشکی

با حداکثر شرایط  12mA ،33Kvpو  14Secبود .در این

ترمیمی ،پریودنتیکس(.)25-23

مطالعه  422مورد بررسی شد که از سوی دندانپزشکان عمومی،

علیرغم استفاده از فناوری  CBCTدر تصویربرداری

متخصصین گوش و حلق و بینی ،جراحی فک و صورت،

ماگزیلوفاشیال در طی یک دهه گزارشات کمی مبنی رواج و

پریودنتیست ،ارتودنسی ،ترمیمی و پروتز تجویز شده بودند .الزم

اقبال به سمت این فناوری وجود دارد(.)33،31

به ذکر است که  33دندانپزشک متخصص و  333دندانپزشک

 Shinodaو همکاران اولین گروهی بودند که الگوی استفاده

عمومی در استان یزد مشغول به کار هستند که هر ساله بر

از  CBCTبین  2337بیمار در مرکز دندانپزشکی دانشگاه

تعداد آنها افزوده میشود .از بیماران ارجاعی  214مورد مرد و

نیهون توصیف کردند .در گزارش آنها ایمپلنت ( )%53و

 212مورد زن بودند .دادهها استخراج شده از این درخواستها

CBCT

شامل :سن بیمار ،جنس بیمار ،تخصص تجویزکننده ،سال

بررسی دندان نهفته ( )%11اکثریت ارجاعها جهت

بودند( .)33باقی موارد ارجاع برای بیماری مفصل

تجویز و مورد تجویز بود .دادهها با استفاده از نرم افزار

تمپورومندیبوالر ،بیماریهای اپیکال ،دندانهای اضافه و دیگر

نسخه  12تجزیه و تحلیل گردید.
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نتايج

جدول  :3درصد فراوانی موارد تجویز  CBCTتوسط دندانپزشکان

بیشتر بیماران مراجعه کننده جهت  )%24/3( CBCTبین
 33تا  23سال سن داشتند (نمودار  )1و کمترین درصد

ایمپلنت
جراحی دندان عقل و ارتباط با کانال
بررسی نهفتگی دندان  3فک باال
ارزیابی تحلیل ریشه
شکاف کام
دندان نهفته به همراه پاتوز
بررسی تومور
بررسی دندان اضافه و اثرات آن
بررسی سینوزیت
جسم خارجی داخل سینوس
حساسیت بعد از ارتودنسی
جمع کل

بیماران در سن بین  1تا  15سال ( )%3/72بود .فراوانی زن و
مرد در بیماران ارجاعی تقریباً یکسان بود ( %43/3زن و %53/2
مرد) .بیشترین تجویز برای هر دو گروه زن و مرد ایمپلنت بود
که فراوانی تجویز آن به ترتیب  132و  135مورد بود.
بیشترین تجویز  CBCTتوسط دندانپزشکان عمومی ()%44
و پس از آن جراحان فک و صورت ( )%32/2بود ( نمودار.)2
ایمپلنت با  %33مورد تجویز ،بیشترین درخواست برای

CBCT

بود (جدول  .)1دلیل کلی تجویز دندانپزشکان عمومی،
متخصصین جراحی و پریو ،ایمپلنت بود.

تعداد

(درصد)

377
13
15
2
2
2
1
1
1
1
1
422

()33/5
()4/42
()3/52
()1/41
()3/42
()3/42
()3/23
()3/23
()3/23
()3/23
()3/23
()133

درصد

نمودار  :1فراوانی مراجعین  CBCTبر اساس سن

درصد

متخصص گوش و
حلق و بینی

متخصص
ترمیمی

متخصص
پروتز

متخصص
ارتودنسی

متخصص
پریو

متخصص جراحی
فک و صورت

دندانپزشک
عمومی

نمودار  :2فراوانی تخصص افراد تجویزکننده CBCT
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دالیل تجویز دیگر  CBCTجراحی دندان عقل ،ارزیابی
نهفتگی دندان کانین فک باال ،تحلیل ریشه ،شکاف کام ،بررسی

نسبت  Spiral CTاز جمله دوز کمتر  CBCTو نرم افزارهای
پیشرفته  CBCTجهت ایمپلنت باشد.

دندان اضافه ،بررسی جسم خارجی داخل سینوس ،حساسیت

در مطالعه حاضر تعداد موارد درخواست  CBCTبرای بررسی

بعد از درمان ارتودنسی و بررسی دندان نهفته به همراه پاتوز بود

ضایعات اعم از کیست و تومور بسیار کم بود ( ،)%3/4که خیلی

(جدول  .)1تعداد تجویزهای  CBCTدر سال  73 ،1333مورد

کمتر از مطالعه  Arnheiterو همکاران ( )%24و

( ،)%13/5در سال  125 ،1333مورد ( )%23/3و در سال

مطالعه  Shinodaو همکاران ( )%3بود( .)33،31دلیل این

 222 ،1331مورد ( )%25/1بود.

مسئله میتواند عدم آشنایی با مزایای  CBCTدر زمینه

بحث

تشخیص ضایعات کیست و تومور Feild OF View ،کوچک

بر اساس نتایج به دست آمده ،استقبال دندانپزشکان شهر

( )3×3دستگاه  CBCTموجود در مرکز خصوصی (

Planmeca,

یزد از روش نوین تصویربرداری  CBCTدر ناحیه سر و گردن

 )Promaxکه تنها دستگاه  CBCTموجود در شهر یزد است،

جالب توجه بود .دندانپزشکان آموزش دیده که با مزایای

کنتراست ضعیف بافت نرم تکنیک  CBCTباشد .احتماالً این

 CBCTجهت گذاشتن ایمپلنت (دوز کمتر نسبت به ،)1(CT

سه دلیل موجب کاهش استفاده از  CBCTو ترجیح جراحان

آرتیفکت کمتر( ،)2نرم افزارهای پیشرفته جهت جایگذاری

فک و صورت برای استفاده از  Spiral CTاست.

ایمپلنت) آشنا شدهاند ،معموالً از روشهای تصویربرداری دیگر

در مطالعه  Arnheiterو همکاران مشکالت  TMJیکی از

مثل  Spiral CTاستفاده نمیکنند .با گسترش روز افزون

موارد تجویز  )%12( CBCTبوده است( ،)31همچنین در

ایمپلنت استفاده از  CBCTنیز روز به روز بیشتر میشود و

مطالعه  Shinodaو همکاران 3 ،درصد موارد تجویز برای این

مطمئناً در آینده نزدیک در حیطه دندانپزشکی گسترش

مشکل بود( .)33اما در این مطالعه این درصد صفر بود؛ که

بیشتری نیز خواهد داشت.

دلیل آن میتواند ترجیح استفاده از روشهای تصویربرداری

در مطالعه  Arnheiterو همکاران جراحان فک و صورت و

 Conventionalبه دلیل دوز کمتر و در دسترس بودن و آشناتر

متخصصین پریو بیشترین ارجاع جهت  CBCTرا داشتهاند(.)31

بودن برای ارزیابی مشکالت  ،TMJمراجعه بیشتر بیماران

CBCT

 TMDبه متخصصین غیردندانپزشک نظیر متخصص گوش و

توسط دندانپزشکان عمومی بوده است ،با توجه به اینکه

حلق و بینی ) (ENTو ارتوپد و کنتراست ضعیف بافت نرم

بیشترین دلیل تجویز  CBCTتوسط دندانپزشکان عمومی

 CBCTجهت مشاهده اجزای نرم  TMJباشد .همچنین هزینه

ایمپلنت بود ،دلیل این آمار میتواند ناشی از افزایش تعداد

 CBCTدر تعهدات سازمانهای بیمهگر نمیباشد که این می-

دندانپزشکان عمومی آموزش دیده جهت ایمپلنت و آشنایی

تواند در تجویز دندانپزشکان مؤثر باشد.

اما در مطالعه حاضر بیشترین ارجاع بیماران جهت

بیشتر آنان با فناوری  CBCTو افزایش تقاضای بیماران جهت
این درمان باشد.

تجویز  CBCTجهت بررسی دندان نهفته در مطالعه
 Shinodaو همکاران  11درصد ،در مطالعه  Arnheiterو

بیشترین دلیل تجویز  CBCTدر مطالعه حاضر ایمپلنت بود،

همکاران حدود  2/4درصد و در مطالعه حاضر حدود  3درصد

که این مسئله با مطالعه  Arnheiterو همکاران و مطالعه

بود( .)33،31محدودیت رادیوگرافی  Conventionalدر تجسم 3

 Shinodaو همکاران مطابقت داشت( )33،31که این میتواند

بعدی و نشان دادن ارتباط دقیق دندان نهفته با ساختارهای

بیانگر شناخته شدن ایمپلنت دندانی در بین دندانپزشکان به

مجاور میتواند در این مورد مؤثر باشد .همچنین در این مورد

عنوان درمانی موفق جهت بازسازی نواحی بیدندانی و نیز

ناحیه محدود  CBCTباعث کاهش دوز نسبت به

افزایش استقبال عمومی جهت این درمان و نیز مزایای

CBCT
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در مطالعه حاضر نسبت بیماران زن به مرد تقریباً یکسان بود

نیاز به جزئیات دقیق باشد تجویز میگردد و به طور معمول

و بیشترین مورد تجویز با نسبت تقریباً برابر برای هر دو گروه

برای هر بیمار تجویز نمیگردد و نیاز به انتخاب صحیح موقعیت

ایمپلنت بود.

دارد بنابراین روند صعودی تجویز  CBCTبیشتر مرتبط با

بیشترین درصد تجویز  CBCTدر گروه  33تا  23سال و

آشنایی روزافزون دندانپزشکان با  CBCTاست تا افزایش

مربوط به ایمپلنت بود که با افزایش بیدندانی و نیاز به

مراجعه بیماران به مرکز تصویربرداری ،البته افزایش تعداد

جایگزینی دندانها در این سنین هماهنگی دارد .در گروه سنی

دندانپزشکان در این مورد بیتأثیر نیست.

زیر  33سال جراحی دندان نهفته از مواردی است که نیاز به

ارجاع بیمار برای ارزیابی پیش از ایمپلنت احتماالً یکی از

تجویز  CBCTدارد و بیشترین مورد تجویز در این رده سنی

مهمترین دالیل ارجاع برای  CBCTخواهد بود .با این وجود به

بوده و پس از ایمپلنت رتبه دوم را دارد.

نظر میرسد استفاده از  CBCTمحدود به ایمپلنت نبوده و در

تعداد موارد تجویز  CBCTروند صعودی داشت ،به گونهای
که در موارد تجویز در سال  3( 1331ماهه اول) از مجموع

جراحی فک و صورت ،ارتودنسی ،درمان کانال ریشه و سایر
رشتههای دندانپزشکی گسترش روز افزونی پیدا خواهد کرد.

موارد تجویز در سال  1333و  1333بیشتر بود که با مطالعه

سپاسگزاری

 Arnheiterو همکاران همسو است( .)31با توجه به این که

بدینوسیله از زحمات کلیه عزیزانی که در این پژوهش ما را

هزینه و دوز  CBCTنسبت به رادیوگرافی معمولی خیلی بیشتر

یاری نمودهاند تشکر میگردد.

است ،تنها در مواردی که رادیوگرافی معمولی پاسخگو نباشد یا
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Abstract
Introduction: A CBCT system (Cone Beam Computed Tomography) is a new method in the application of

radiography in dental science that provides three-dimensional data of the hard and soft tissue, without
magnification or distotion. Information obtained via this diagnostic imaging can be utilized in treatment planning.
Methods: In this retrospective descriptive study, the CBCT prescription of all dentists (DDS & Expert)

were investigated in a private Center of Oral and Maxillofacial Radiology (426 patients) in Yazd from Oct
2010 to Dec 2012 (26 months) and the following information was extracted: age, sex, years of prescription,
reason of prescription, academic level of prescriber. Moreover, data was analyzed utilizing SPSS Version 16.
Results: The study results revealed that 64.8% of patients aged between 30 to 60 years. Prevalence of male

and female patients was approximately equal. Most CBCT prescriptions were by general dentists (44%) and
then it belonged to Oral and Maxillofacial Surgeons (32.2%). CBCT was requested most for implant (88%).
Number of CBCT requests in 2010 was 18.5%; in 2011 was 29.3% and in 2012 was 52.1%.
Conclusion: Patients referred for evaluation before implant involve one of the main reasons for the CBCT

request. However, it seems that the using CBCT was not limited to implant and will be developed in oral and
maxillofacial surgery, orthodontics, root canals therapy and other dental treatments.
Keywords: Cone-Beam Computed Tomography; Diagnosis; Diagnostic; Imaging Radiography; Tomography
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