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Introduction: The use of fast films is one of the major factors contributing to dose reduction. However, the diagnostic
ability of fast film must be determined before current use of the films. The purpose of this study was to compare the
efficiency of D and F speed films in the diagnosis of proximal caries.
Materials & Methods: Eighty proximal surfaces in 40 extracted unrestored premolars were undergone radiography in
standardized conditions using D- and F-speed flowdental intraoral films. True caries diagnosis was based on histological
assessment of the surfaces after sectioning the teeth. Two observers read the radiographs using a four-point scale to record
their diagnosis. Observer responses were evaluated using ROC analysis and areas under the ROC Curves (Az) was
microscopical assessed by pairwise comparison of ROC Curve.
Results: D and F speed films had a mean Az of 0.934 and 0.920 respectively. The difference was not statistically significant
(P=0.548) Difference between observers was also not statistically significant.
Conclusion: The efficiency of the new F-Speed films was not statistically different from that D Speed films in caries
detection. This film shows the ability of reducing patient’s dose while maintaining diagnostic quality.
Key words: Proximal caries, diagnosis, radiography, intraoral film.
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مواد و روشها :از هشتاد سطح پروگزیمال ،در  04دندان پرمولر کشیده شده بدون ترمیم ،با استفاده از دو نوع فیلم داخل دهانی Flowdental

با سرعت  Dو  ،Fتحت شرایط استاندارد رادیوگرافی تهیه شد .تشخیص واقعی پوسیدگی براساس ارزیابی هیستولوژیک سطوح پروگزیمال
پس از برش دندانها بود .دو مشاهدهگر با خواندن رادیوگرافی ها و با استفاده از درجه بندی چهار گزینهای تشخیص خود را ثبت نمودند.
پاسخهای مشاهدهگران توسط آنالیز  ROCارزیابی شد و سطوح زیر منحنی (Az) ROCاز طریق مقایسه دو به دو منحنی  ROCبررسی شد.

یافتهها :میانگین سطح زیر منحنی ) (Azبرای فیلم  4/430 Dو برای فیلم  4/424 Fبود .این اختالفها از لحاظ آماری معنیدار نبودند
( .)P=4/805همچنین اختالف میان مشاهدهگران نیز از لحاظ آماری معنیدار نبود.
نتیجه گیری :کارآیی فیلم جدید با سرعت Fدر تشخیص پوسیدگی با فیلم با سرعت  Dمتفاوت نبود .این فیلم توانایی کاهش دوز بیمار با حفظ
کیفیت تشخیصی را نشان میدهد.
واژههای کلیدی :پوسیدگی پروگزیمال ،تشخیص ،رادیوگرافی ،فیلم داخل دهانی.
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حساسیت یا سرعت فیلم عمدتاً تحت تاثیر سایز

مقدمه

یکی از مشکالت کلینیکی دندانپزشکان ،تشخیص

کریستالهای هالید نقره در امولسیون فیلم است؛ به طوری

صحیح پوسیدگی و میزان وسعت آن میباشد .از آنجا که

که با افزایش سایز کریستالها سرعت فیلم زیادتر میشود.

غالباً پوسیدگی سیر پیشرونده داشته و ممکن است منجر به

از سوی دیگر افزایش سایز کریســــتالها میتواند منجر

درگیری پالپ دندان و متعاقباً انجام درمانهای پیچیدهتر و

به افزایش  Noiseرادیوگرافیک و تنزل کیفیت تصویر

صرف وقت و هزینه بیشتری گردد ،بنابراین تشخیص

شود .از این رو کارخانجات مختلف سعی میکنند با

صحیح و به موقع آن ارزشمند است .از رایجترین

استفاده از تمهیدات و روشهای نوین ،فیلمهایی با سرعت

روشهای تشخیص پوسیدگی ،انجام معاینات بالینی و تهیه

بیشتر همراه با حفظ کیفیت بصری تولید کنند8(.و )1سرعت

رادیوگرافی با اســتفاده از فیلمهای داخل دهانی بویژه

فیلمهای داخل دهانی با حروف  Dو  Eو  Fنشان داده

علیرغم معرفی

میشود .سریعترین فیلمهای دندانی که در حال حاضر در

رادیوگرافی دندانی دیجیتال از سال  ،1891هزینه پایین و

دسترسند سرعت  Fدارند .کارخانه کداک مدعی است

کیفیت تصویری مطلوب رادیوگرافیهای تهیه شده با فیلم،

فیلم ( Insight )Fبه واسطه کریستالهای  Tabularو پهن

همچنان آن را در رقابت با رادیوگرافی دیجیتال نگه داشته

موجود در امولسیون نسبت به فیلم  (D) Ultraspeedکه در

و درصد کمی از دندانپزشکان در کار حرفهای خود از

آن ذرات فرم گلبوالر هستند ،سریعتر است و این فیلم

(2و)1

برای سطوح پروگزیمال است.

(3-5و)1

سیستم دیجیتال استفاده میکنند.

در عین حال مهمترین هدف رادیولوژی تشخیصی،

میتواند با کاهش اکسپوژر به نصف ،از لحاظ کنتراست و
وضوح مشابه فیلم  Dباشد.

()1

دستیابی به کیفیت هرچه مطلوبتر تصاویر رادیوگرافیک

اگرچه استفاده از سریعترین فیلمهای موجود در

همراه با حداقل دوز قابل قبول برای بیمار میباشد .یکی

دندانپزشکی ،راه آسانی برای کاهش اکسپوژر ناشی از

از موثرترین راههای کاهش دوز بیمار،استفاده از فیلمهای

پرتوهای یونیزان به نظر میرسد ،اما قبل از اینکه این

با سرعت باالتر است؛ که نیاز به اشعه کمتری برای ایجاد

فیلمها به صورت جهانی مورد پذیرش قرار گیرند ،باید

( 6 -11و)4

تصویر دارد.

()11

توانایی آنها برای تشخیص پوسیدگی ثابت شود.
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 Hintzeو همکارانش ،دقت تشخیصی دو فیلم
رادیوگرافی جدید  Ektaspeed Plusو

Agfa M2 Comfort

تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی بین این دو نوع فیلم
()15

وجود ندارد.

در مطالعه  Gungorو همکارانش ،کارایی

را با فیلمهای  Ultraspeedو  Ektaspeedدر تشخیص

فیلم  Insightدر تعیین عمق پوسیدگیهای پروگزیمالی با

پوسیدگی سطوح اکلوزال و پروگزیمال در دندانهای

فیلم  Ultraspeedمورد مقایسه قرار گرفت و نتایج،

کشیده شده مقایسه کرده و اختالف آماری معنیداری بین

اختالف معنیداری را نشان نداد Alkurt )16(.و همکارانش،

()12

دو فیلم  Insight( Fو  )Flow FV58و دو فیلم ( E

آنها پیدا نکردند.

Agfa

در مطالعه  Svensonو همکارانش به منظور بررسی

 Dentusو  )E plusو گیرنده دیجیتال را مورد مقایسه و

دقت تشخیصی پوسیدگیهای پروگزیمالی ،دو نوع فیلم با

ارزیابی قرار دادند و کیفیت تشخیصی آنها را در تشخیص

سرعت  (EV 57 , Ektaspeed Plus) ،Eو دو نوع فیلم با

()11

پوسیدگیهای پروگزیمالی یکسان گزارش کردند.

سرعت  (Ultraspeed , DV57) Dبا یکدیگر مقایسه شد.

هرچند در این خصوص تحقیقات زیادی انجام گرفته

در تشخیص ضایعات لکه سفید اختالف معنیداری وجود

و در حال انجام است ،همچنان میان کلینیسینها از نظر

نداشت؛ اما در تشخیص ضایعات حفرهدار بین  EV57و

ارزیابی  Subjectiveکیفیت تصویر اختالف نظرهایی وجود

 DV57و  E plusاختالف معنیدار وجود داشت ،به طوری
()13

که  DV57باالترین دقت تشخیصی را نشان داد.

()14

دارد.

از سوی دیگر تنوع فیلمهای موجود در بازار

کشور و تجربه کلینیکال محدود در کاربرد همه انواع آنها،

 Ludlowو همکارانش طی تحقیقی ،بیان کردند کارائی

لزوم مطالعات بیشـتری را به منظور بررسی ویژگیها و

فیلم جدید ) )Insightبا سرعت  Fدر تشخیص پوسیدگی،

قابلیتهای مختلف و نیز بکارگیری بهترین انواع آنها

با فیلمهای با سرعت  (Ektaspeed Plus( Eو

D

ایجاب می کند .در این مطالعه ،قابلیت دو نوع فیلم

( )Ultraspeedاختالف آماری معنیداری نداشته و این فیلم

رادیوگرافی داخل دهانی  Flow dentalبا سرعتهای  Dو

میتواند کاهش دوز بیمار را همراه با حفظ کیفیت

 Fکه مطالعات کمتری در خصوص آن صورت گرفته

()14

است ،در تشخیص پوسیدگی سطح پروگزیمال مورد

تشخیصی داشته باشد.

نتایج مطالعه  Wongو همکارانش نشان داد که فیلم

بررسی قرار گرفت.

 Ektaspeed Plusبه اندازه فیلم  Ultraspeedدر تشخیص

مواد و روشها

پوسیدگیهای پروگزیمال قابل اطمینان است و اکسپوژر

در این مطالعه آزمایشگاهی ،از هشتاد سطح

بیمار میتواند به طور قابل مالحظهای بدون از دست دادن

پروگزیمال دندانهای پرمولرکشیده شده انسان (که به

Ektaspeed

علت مشکالت ارتودنسی و پریو خارج شده بودند)

توانایی تشخیصی با تغییر فیلم  Ultraspeedبه
()11

 Plusکاهش یابد.

استفاده شد .انتخاب دندانها براساس معیارهای ویژه

 Ardakaniو همکارانش در مطالعهای ،بیان کردند که

صورت گرفت ،بدین ترتیب که سطوح پروگزیمال

هر دو نوع فیلم ) Ultraspeed (Dو ) Ektaspeed (Eبرای

دندانها از طریق معاینه بصری و پروبینگ مورد بررسی

تشخیص پوسیدگیهای پروگزیمالی مناسبند و علیرغم

قرار گرفته و دندانهای دارای سطوح پروگزیمال سالم یا

وجود تفاوتهای جزئی ،اختالف معنیداری در قدرت

پوسیده کوچک (مینایی و عاجی) وارد مطالعه شدند و
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دندانهای دارای ترمیم یا حفرات پوسیدگی بزرگ و

دادهها از طریق مشاهده نمای رادیوگرافی و میکروسکوپی

دندانهای دارای پوسیدگی لینگوال و باکال انتخاب

انجام گردید .به این ترتیب پس از تهیه رادیوگرافیها دو

نشدند .ریشه دندانها در بالکهای پوتی به صورت

متخصص رادیولوژی فک و صورت با تجربه یکسان،

گروههای چهارتایی در تماس نزدیک هم قرار داده شدند،

ضایعات پوسیدگی را بر اساس درجهبندی چهار گزینهای

یعنی برای ایجاد تماسهای پروگزیمال برای دندانهای

شامل ( )1عدم وجود پوسیدگی ( )2پوسیدگی در حد مینا

پرمولر دو دندان اضافی ،یک کانین و یک مولر در طرفین

( )3پوسیدگی در حد  )4( DEJپوسیدگی در حد عاج

آنها قرارگرفت و تماس پروگزیمالی آنها مشابه تماسهای

مورد ارزیابی قرار دادند .و چهار هفته بعد این عمل تکرار

موجود در دهان انسان برقرار شد (تصویر  .)1به منظور

گردید (تصویر  .)4برشهای تهیه شده توسط دیسک

تصویربرداری از نمونهها ،از فیلمهای داخل دهانی با

استریومیکروسکوپ Olympus SZ

سرعت  Dو  Fسایز  2بزرگساالن یعنی  FV58و

الماسی نیز با استفاده از

DV58

) )X12 Japanبا بزرگنمایی  16توسط پاتولوژیست فک و

(ساخت شرکت  Flow dentalکشور آمریکا) و دستگاه

صورت براساس درجهبندی ذکر شده در مورد

(Planmeca (1.5mm AL, 70KVP

رادیوگرافیها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به

استفاده شد که در آن شرایط  Kvpو زمان قابل تنظیم بود.

عنوان پوسیدگی حقیقی یا  Gold standardثبت گردید

بدین ترتیب که  Kvpمعادل  11و زمان  1/41sبرای فیلم

(تصویر  .)5دادهها وارد نرم افزار  SPSSبا ویرایش 16

 Dو برای فیلم  Fمطابق دستور کارخانه سازنده  %51کمتر

شده و سپس از آنالیز

از آن یعنی  1/21sدر نظر گرفته شد .برای این که هنگام

) Characteristicبرای ارزیابی دقت تشخیصی هر فیلم

تهیه رادیوگرافی با دو نوع فیلم ،موقعیت فیلم و دندانها

استفاده شد و تفاوت بین سطوح زیر منحنیها،

یکسان باشد وسیلهای چوبی طراحی شد و به کمک

 Intraobserver agreementو  Interتوسط آنالیز

فیلمنگهدار نوع تابش مانند تکنیک بایت وینگ و با فاصله

 Wilcoxonمحاسبه گردید.

رادیوگرافی پری اپیکال

ROC (Receiver Operating

Paired

یکسان نسبت به بلوک حاوی دندان و فیلم انجام شد

یافتهها

(تصویر  .)2برای معادل سازی نسج نرم از صفحه شیشهای

در این مطالعه ،کارایی تشخیصی دو فیلم رادیوگرافی

به ضخامت  1/5cmاستفاده شد .بدین ترتیب  41فیلم با

داخل دهانی با سرعتهای مختلف در تعیین وسعت

دو سرعت مختلف ( 21عدد با سرعت  Dو  21عدد با

پوسیدگی در هشتاد سطح پروگزیمال دندانهای پرمولر

سرعت  )Fبا رعایت شرایط فوق تحت تابش اشعه قرار

کشیده با هم مقایسه گردید و از مشاهده میکروسکوپی به

گرفتند .سپس تمامی فیلمها در شرایط یکسان توسط

عنوان استاندارد طالیی استفاده گردید .نتایج حاصل از

دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتیک داخل دهانی  Peri-proدر

مطالعه میکروسکوپی نشان داد که  43سطح پروگزیمال

Ground

( )%53/9عاری از پوسیدگی و  31سطح ( )%46/2دارای

محلول تازه ،پردازش شدند .تاج دندانها توسط
 sectionبا دیسک الماسی (

Mecatome T201, Persi,

 )Franceدرجهت مزیالی -دیستالی برش داده شدند
(تصویر  .)3آنالیز متغیرهای مورد مطالعه و جمعآوری

پوسیدگی با وسعتهای مختلف بودند (جدول.)1
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جدول : 1

بررسی میکروسکوپیک دندانها

درجه بندی پوسیدگی

تعداد سطوح دندانی

درصد

( )1عدم وجود پوسیدگی

43

53/9

( )2پوسیدگی در حد مینا

5

6/ 2

()3پوسیدگی در حدDEJ

2

2/ 5

( )4پوسیدگی در حد عاج

31

31/5

تصویر : 2

نحوه تهیه رادیوگرافی از بلوکهای دندانی

بعد از بررسی رادیوگرافیهای حاصل توسط مشاهده
گران ،از آزمون آماری  Wilcoxonبه منظور تعیین میزان
همخوانی مشاهدهها ()Intra & Interobserver agreement
استفاده گردید که بر طبق نتایج این آزمون ،اختالف آماری
معنیداری یافت نشد ( .)P>1/15مقادیر  Pدر بررسی
توافق هر مشاهده گر با خودش در جدول  2آورده شده
است .همچنین مقادیر  Pدر بررسی توافق میان
مشاهدهگرها برای فیلم  Dو  Fبه ترتیب  1/111و 1/994

تصویر : 3

دندانهای برش داده شده توسط دیسک الماسی

بود.
جدول : 2

توافق Intraobserver
P-value

مشاهده گر

فیلم D

فیلم F

مشاهده گر اول

1/1931

1/111

مشاهده گر دوم

1/491

1/311

تصویر : 4

تصویر : 1

تصویر رادیوگرافی از دندانهای مانت شده

بلوکهای پوتی حاوی یک دندان کانین ،دو پرمولر و
یک مولر

تصویر : 5

نمای میکروسکوپی از دندانهای برش خورده
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(عالیه سادات جوادزاده و همكاران)

کارایی تشخیص هر فیلم رادیوگرافی برحسب سطح

هر یک از دو فیلم در جداول  3و  4آورده شده است.

زیر منحنی ) ،ROC (Azیکبار به تفکیک درجهبندی

منحنی  ROCبه منظور تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی

وسعت پوسیدگی و یک بار به طور کلی محاسبه گردید.

برای دو فیلم  Dو  Fرسم شد (نمودار .)1

مقادیر سطح زیرمنحنی بر حسب درجهبندی پوسیدگی در

C

B

E

نمودار : 1

A

D

منحنی  ROCبرای دو فیلم با سرعت  Dو  )A : Fبا توجه به وجود یا عدم وجود پوسیدگی )B ،برای پوسیدگی در حد مینا )C ،برای
پوسیدگی در حد  )D ،DEJبرای پوسیدگی در حد عاج )E ،به طور کلی برای تشخیص پوسیدگی پروگزیمال

00

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد  /سال  / 2931دوره  /93شماره 2

جداول و نمودار نشان میدهد با وجود این که مقادیر

همچنین مقادیر سطح زیر منحنی  ROCبرای فیلم  Dو

D

 Fبه طور کلی برای تشخیص پوسیدگی پروگزیمال

بیشتر از فیلم  Fاست .همچنین در هر کدام از درجات

محاسبه و نمودار آن رسم گردید (جدول  6و نمودار -1

پوسیدگی ،آنالیز سطوح زیر منحنی بر اساس مقایسه دو به

 .)Eآنالیز سطوح زیر منحنی ،براساس مقایسه دو به دو

دو ) (Pair wise comparisonبا فاصله اطمینان %85

( )Pair wise comparisonبا فاصله اطمینان  %85اختالف

اختالف آماری معنیداری را بین این دو نوع فیلم نشان

آماری معنیداری را بین این دو نوع فیلم در تشخیص

نداد (جدول .)5

پوسیدگی سطوح پروگزیمال نشان نداد (.)P=1/549

سطح زیر منحنی برای تمام درجات پوسیدگی در فیلم

جدول : 3

میانگین سطح زیر منحنی  ROCبرای فیلم  Dبرحسب درجه پوسیدگی
آنالیز ROC

درجه بندی پوسیدگی

سطح زیر منحنی

Std error

)(Az

فاصله اطمینان 85%
حد پایین

حد باال

( )1پوسیدگی وجود ندارد

1/811

1/1 31

1/939

1/894

( )2پوسیدگی در حد مینا

1/591

1/149

1/289

1/915

( )3پوسیدگی درحدDEJ

1/468

1/185

1/1 95

1/951

( )4پوسیدگی در حد عاج

1/911

1/1 51

1/116

1/829

جدول : 4

میانگین سطح زیر منحنی  ROCبرای فیلم  Fبر حسب درجه پوسیدگی
آنالیز ROC

درجه بندی پوسیدگی
سطح زیر منحنی

Std error

)(Az

فاصله اطمینان 85%
حد پایین

حد باال

( )1پوسیدگی وجود ندارد

1/989

1/1 41

1/918

1/816

( )2پوسیدگی در حد مینا

1/483

1/133

1/233

1/153

( )3پوسیدگی درحدDEJ

1/469

1/185

1/1 95

1/951

( )4پوسیدگی در حد عاج

1/193

1/1 61

1/666

1/811
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جدول : 5

(عالیه سادات جوادزاده و همكاران)

مقایسه دو فیلم در تشخیص هر یک از درجات پوسیدگی
فیلم  - DفیلمF

درجه بندی
پوسیدگی

t

اختالف میان دو فیلم
میانگین سطح

Std.
Deviation

Std error
Mean

زیر منحنی

df

P-value

فاصله اطمینان %85
حد پایین

حد باال

( )1پوسیدگی وجود ندارد

1/1251

1/25126

1/12918

-1/14342

1/16942

1/445

18

1/659

D1 – F1
( )2پوسیدگی در حد مینا

1/12511

1/22361

1/12511

-1/12416

1/11416

1/111

18

1/321

D2 – F2
( )3پوسیدگی درحد DEJ

1/11111

1/22512

1/12516

-1/1 5119

1/15119

1/111

18

1/111

D3 – F3
( )4پوسیدگی در حد عاج

1/12511

1/22361

1/12511

-1/2416

1/11416

1/111

18

1/321

D4 – F4

جدول : 6

میانگین سطح زیر منحنی  ROCبرای دو فیلم  Dو  Fبرای تشخیص پوسیدگی سطح پروگزیمال
آنالیز ROC

سطح زیر منحنی

نوع فیلم

)(Az

Std error

فاصله اطمینان 85%
حد پایین

حد باال

فیلم با سرعت D

1/834

1/132

1/912

1/881

فیلم با سرعت F

1/821

1/1 36

1/881

1/951

بحث

تشخیص پوسیدگیهای پروگزیمال مورد مقایسه قرار

مطالعه حاضر ،به منظور بررسی قدرت تشخیصی

گرفتهاند .هر چند که مطالعات محدودی به بررسی

فیلمهای رادیوگرافی داخل دهانی  Flowdentalبا سرعت

فیلمهای  Flowdentalپرداختهاند.

 Dو  Fدر تشخیص پوسیدگیهای بین دندانی

،)11(Wong ،)12(Hintze

()15

Ardakani

در مطالعات

( )Interproximalدر محیط آزمایشگاهی انجام شد .نتایج

جداگانهای فیلمهای سرعت  Dو  Kodak Eرا در تشخیص

این مطالعه نشان داد که کارایی تشخیص پوسیدگی در

پوسیدگیهای پروگزیمال ارزیابی کرده و علیرغم

فیلم ( FV58سرعت  )Fو نصف زمان تابش تقریباً معادل

تفاوتهای جزیی ،اختالف معنیداری را در قدرت

فیلم ( DV58سرعت  ،)Dو قابل قبول میباشد.

تشخیص دو فیلم پیدا نکردند و هر دو فیلم را برای

در مطالعات زیادی انواع فیلمهای تولیدی از
کارخانجات مختلف و با سرعتهای متفاوت از نظر

تشخیص پوسیدگیهای پروگزیمال مناسب دانستند.
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 Syriopoulosو همکاران طی مطالعهای توانایی

()11

تشخیصی سیستمهای تصویربرداری اثبات شده است.

دندانپزشکان را در تشخیص پوسیدگی تعیینکنندهتر از

در بسیاری از مطالعاتی که به منظور ارزیابی پوسیدگی

نوع گیرنده تصویر دانسته و توانایی تشخیص پوسیدگی را

انجام گرفته ،عالوه بر بررسی هیستولوژیک به عنوان یک

در دو نوع فیلم با سرعت  Eاز کارخانجات مختلف شامل

روش معتبر ،اندازه گیری سطوح زیر منحنی ( ROCمقدار

( Kodak E plusو  )Agfa Dentus M2و سیستم دیجیتال

 )Azبرای سنجش دقت تشخیصی و مقایسه میان
(11و)12-14

()19

گیرندههای تصویر انجام شده است.

یکسان گزارش کردند.

به دنبال معرفی فیلم با سرعت  ،Fمطالعات مختلفی

هرچند که تفاوتها در مطالعه حاضر معنیدار نبود،

کارایی این فیلم جدید در تشخیص پوسیدگی را با

اما میانگین مقادیر سطوح زیر منحنی  ،ROCبرای تمام

فیلمهای قبلی مورد مقایسه قرار دادند .نتایج مطالعه

درجات پوسیدگی و به طور کلی در فیلم  Dدر مقایسه با

و

فیلم  Fبیشتر بود .همچنین به نظر میرسد عمق ضایعه

در مقایسه فیلم جدید با سرعت  Fبا فیلمهای

روی کارایی مشاهده گر تاثیرگذار باشد ،به طوری که در

قبلی و بعضاً با گیرندههای تصویری دیجیتال حاکی از آن

هر دو فیلم مقادیر  Azدر موارد عدم وجود پوسیدگی و

است که فیلم جدید  Fمی تواند با کاهش دوز بیمار نسبت

در حد عاج بیشتر از پوسیدگی در حد مینا و  DEJیافت

به فیلمهای قبلی ،کیفیت تشخیصی را حفظ نموده و قابل

شد .این یافتهها با نتایج مطالعات پیشین همخوانی

،)14(Ludlow
()11

Alkurt

،)18(Nair

،)21(Shulze

()16

Gungor

رقابت با فیلمهای قبلی و نیز گیرندههای دیجیتال باشد .در

(18و16و)14

دارد.

این مطالعات بین فیلم سرعت  Fو فیلمهای رایج قبلی

در این مطالعه میان مشاهده گران اختالف معنیداری

اختالف معنیداری یافت نشد که با نتایج مطالعه ما

مشاهده نشد .در برخی مطالعات انجام شده در این زمینه
از جمله مطالعه

همخوانی دارد.
()16

تحقیق  Gungorو همکاران

()19

Syriopoulos

و

()18

Nair

تاثیر

از این حیث که در

مشاهدهگر معنیدار گزارش شد .البته در این مطالعات،

مطالعه خود تنها فیلمهای سرعت  Fو  Dرا در تشخیص

مشاهدهگران بیشتر با میزان دانش ،تجربه و تخصصهای

پوسیدگی مورد مقایسه قرار دادند ،بسیار شبیه مطالعه ما

مختلف و بعضاً از دندانپزشکان عمومی انتخاب شده بودند

میباشد .هرچند که فیلمهای مورد مطالعه آنها

Ultraspeed

که میتواند توجیه کننده این تفاوت باشد.

و  Insightمحصول کارخانه  Kodakو متفاوت از مطالعه ما

نتیجه گیری

میباشد .نتایج مطالعه آنها نیز همانند مطالعه حاضر،

براساس نتایج این مطالعه ،هرچند کارایی فیلم

FV58

کارایی فیلم  Fرا در تشخیص عمق واقعی پوسیدگی کمتر

(سرعت  ،)Fدر تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی اندکی

از فیلم  Dاما بدون اختالف معنیدار برآورد نمود که

کمتر از فیلم ( DV58سرعت  )Dبود ،اما بر طبق نتایج این

مشابهت یافتههای دو مطالعه را نشان میدهد.

مطالعه این تفاوت در حد معنیدار نبود و قدرت

در مطالعه حاضر ،به منظور مقایسه کارایی دو فیلم در

تشخیصی هر دو با یکدیگر قابل مقایسه و رقابت میباشد.

تشخیص پوسیدگی از آنالیز  ROCاستفاده شد .آنالیز

از طرفی به دلیل اینکه میزان اشعه دریافتی بیمار در

 ROCبه عنوان روشی قابل اعتماد برای مقایسه دقت

استفاده از فیلم  %51 ،FV58کمتر از فیلم  DV58می باشد،

)(عالیه سادات جوادزاده و همكاران

... F وD مقایسه فیلمهای رادیوگرافي داخل دهاني با سرعت
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 استادیار گروه،از زحمات آقای دکتر احسان کاظم نژاد

بنابراین استفاده از آن در تشخیص پوسیدگیهای

آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی گیالن و سرکار خانم

.اینترپروگزیمال توصیه می گردد

.پور حبیبی کارشناس ارشد آمار تقدیر و تشکر میگردد

تشكر و قدردانی

1218 این مقاله منتج از پایان نامه دانشجویی به شماره
 همچنین بدینوسیله.در دانشگاه علوم پزشکی گیالن است
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