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 یدهچک

 یا یشهاج و رت هاییکه عوارض آن به شکل شکستگ افتند؛یدر فک باال اتفاق م یشتردهان و ب یقدام یهدر ناح یدندان یتروماها یشتربمقدمه: 

 یافق یا یپالپ داللت دارد؛ که ممکن است به صورت عمود یریسمنتوم، عاج و درگ یبر شکستگ یشهر ی. شکستگباشدیم ییصدمات جابجا

 یلتراسیونف هاییستمس یرتأث یزو ن CBCTمختلف در  (voxel) وکسل یزدقت دو سا یبررسمطالعه  ینهدف از ا .یابدگسترش  یشهدر عرض ر

 د.وب یپست فلزو یا فقدان در حضور  یشهر یافق یشکستگ یصجهت تشخ یفکتو حذف آرت
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Introduction: Most dental traumas occur in the maxillary anterior region, and the related complications can be observed as 

root and crown fractures or luxation injuries. Root fracture indicates cementum, dentin, and pulp fractures that may be extended 

longitudinally or horizontally across the tooth root. This study aimed to investigate the accuracy of two different voxel sizes in 

cone beam computed tomography (CBCT) and the effect of filtration and artifact reduction algorithm (AR) in the diagnosis of 

horizontal root fracture (HRF) in the presence and absence of intracanal metallic post (IMP). 

Methods and Materials: Artificial HRF was created randomly in 15 endodontically treated teeth at mid-root and coronal 

areas. Moreover, 15 intact teeth served as the control group. The cast posts were made for 30 teeth before fracture. The teeth 

were inserted in artificial casts for imaging and the images were prepared by CBCT system in 0.075 mm and 0.15 mm voxel 

sizes and were subjected to filtration and AR systems. An experienced radiologist analyzed the radiographic images. The 

sensitivity, specificity, and accuracy of the HRF diagnosis condition were calculated. 

Results: Sensitivity values ranged from 46.7% in 0.15 mm voxel size in the presence of IMP to 100% in 0.075 mm voxel size 

in the absence of IMP. The specificity rate for all the studied techniques was 100%. The most negative effect of IMP was 

observed in the diagnosis of one-third of the coronal root and cervical area fractures.  

Conclusion: The highest sensitivity and accuracy (100%) in the Promax 3DMax system was observed in 0.075mm voxel size 

in the absence of IMP. This result was in line with the results obtained with real samples. Filtration and AR systems were 

ineffective in the diagnose the HRF.  
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شد؛  یجادا یشهو کرونال ر یانیم یدر نواح یشده به صورت تصادف یشهدندان درمان ر15در  یبه شکل مصنوع یافق یشکستگ ها:مواد و روش

ها جهت ساخته شد. دندان یختگیپست ر یشکستگ یجاددندان قبل از ا 30هر  یبه عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. برا یزدندان ن 15و 

شد  یهته متریلیم 15/0و  متریلیم 075/0وکسل  یزدر دو سا CBCT یستمتوسط س یرقرار داده شدند و تصاو یدر کست ساختگ یربرداریتصو

 یت،ت. حساسقرار گرف یابیبا تجربه مورد ارز یولوژیستراد یکتوسط  یرقرار گرفتند. تصاو یفکتو حذف آرت یلتراسیونف هاییستمو تحت س

 محاسبه شد.   یشهر یافق یشکستگ یصمختلف اعمال شده در تشخ یطو دقت شرا یژگیو

 یزدرصد در سا 100تا  بود،داخل کانال  یحضور پست فلز با متریلیم 15/0وکسل  یزکه مربوط به سا ،درصد 7/46از  یتحساس یزانم :هایافته

 یشتریندرصد بوده است. ب 100مورد مطالعه برابر  یهاهمه روش یبرا یژگیو یزانبدون حضور پست، بدست آمد. م متریلیم 075/0وکسل 

 بود.  یکالسرو یهو ناح یشهسوم کرونال ر یک هاییشکستگ یصپست در تشخ یمنف یرتاث

بوده  ،بدون حضور پست متر،یلیم 075/0وکسل  یزمربوط به سا 3Dmax  Promax یستمو دقت در س یتحساس یزانم یشترینب :یریگ یجهنت

 بودند.  تأثیریب یشهر  یشکستگ یصدر تشخ یلتراسیونو ف یفکتحذف آرت هاییستم(. س100بود )% یکسانها نمونه یواقع یجاست که با نتا

 فلزی پست ریشه، افقی شکستگی مخروطی، اشعه با کامپیوتری توموگرافی :یدیکلمات کل
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 مقدمه

به  ،سال 10تا  7 يدر گروه سن يدندان یتروماها یشترب

و به  دهند؛يمدرسه رخ م یاافتادن و حوادث در خانه  یلدل

 در فک باال اتفاق یشتردهان و ب يقدام یهدر ناح یهطور اول

دمات ص یا یشهتاج و ر هایيکه به شكل شكستگ افتند؛يم

 (1).دنباشيم یيجابجا

نسبتا  هیشر هایيشكستگ ي،دندان هایيشكستگ یندر ب

تا  2و  يدرصد در دندان دائم 7تا  5/0هستند؛ که  یعناشا

 ینب ینکه از ا ،دهديرخ م یریشدندان های درصد در  4

 يناکامل با پالپ زنده به ندرت به طور کامل م هاییشهر

 یكال،وسر یهدر ناح توانديم یشهر يافق يشكنند. شكستگ

 در ناحیه میاني شیوع بیشتریرخ دهد. که  یكالياپ یا یانيم

 باالتر از آن یادر حد کرست آلوئول  ي. اگر شكستگدارد

 یباقرتخود به خودی  یاماست و الت یفضع آگهيیشباشد پ

 (1و2).دهديمرخ ن

ه ب يقطعه تاج شكنديم يبه طور افق یشهکه ر يزمان

 یكالياما قطعه اپ شود؛يم یيدرجات مختلف دچار جابجا

 قسمت در جابجایي یا حرکت اگر. شوديمعموال جابجا نم

 است نممك بیمار باشد، مختصر یا باشد نداشته وجود تاجي

  (1).باشد نداشته شكایتي هیچ

تكامل  انیزم ي،به محل شكستگ یشهر يشكستگ یامالت

 امیالت یندارد. ا يقطعات بستگ یيجابجا یزانو م یشهر

 بافت، با بافت سخت یامبه چهار صورت الت توانديم

ا بافت بو یا  یبا استخوان و بافت همبند یامالت، یشنگرانول

اگر نكروز  يول دهدياغلب رخ مالتیام . رخ دهد یهمبند

و در صورت عدم  است يمحل شكستگ یامدهد مانع الترخ 

 يقطعه تاج يقطعات و لق یشترب یيمداخله باعث جدا

مختل  یكاليقطعه اپ يکه خونرسان یيز آنجاا. شوديم

 ،نادر است. در مطالعات یارنكروز پالپ آن بس ،شودينم

درصد اتفاق  55تا  18 یوعبا ش ينكروز پالپ قطعه تاج

درصد بوده  20مطالعات در حدود  یشتربدر  يول ،افتديم

 (1و2).است

 يبررس ،یشهر يبه موقع شكستگ یصجهت تشخ

به طور مناسب دندان دارد تا  یتاهم یاربس یوگرافيراد

جام ان تریعشود و در صورت عالئم نكروز درمان سر بررسي

 نیب يافتراق یصجهت تشخ رادیوگرافي ینشود. همچن

نده کمک کن یشهر يافق يو شكستگ یشنصدمات لوکس

 لیمعموال ما یشهر يافق يکه شكستگ یيآنجا است. از

که  است یتقابل رو يشكسته در صورت یشهر یکاست؛ 

عبور کند. اگر جهت  يخط شكستگ یاناز م xپرتو اشعه 
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 یباتقر یا ی( موازPA) یكالاپ یپر یوگرافيراد یاشعه مرکز

نباشد ممكن است حضور آن را  يبا خط شكستگ یمواز

 یشهر يهر زمان به شكستگ یلدل یننشان ندهد. به هم

 یوگرافيراد 3است که حداقل  یضرور یم؛مشكوک بود

داقل شود تا ح یهمتفاوت ته یعمود هاییهبا زاو یكالاپ یپر

بور ع ياز خط شكستگ یماشعه به طور مستق یه،زاو یکدر 

 مشاهده یوگرافيراد یرا بر رو يکند و بتوان شكستگ

 (1و3).کرد

 یجمعمول نتا یربرداریکه روش تصو یدر موارد

 CBCT یربرداریروش تصو ،دهديارائه م يقضاوت یرقابلغ

 field)  یدد یدانبا م CBCT هاییستمکارآمد خواهد بود. س

of view  )ییندر تع يارزش فراوان توانديم کوچک 

سازد يداشته باشد و کاربر را قادر م يدندان يشكستگ

 ياز طرف (3-6).متعدد مشاهده کند یهارا در پلن يشكستگ

 ینبا ا یکساختار آناتوم یسه بعد يامكان بررس

 نیمپوزیشاز سوپرا توانديوجود دارد که م یربرداریتصو

 (7).کند یریجلوگ ،است یصدر تشخ يساختارها که مانع

همچون رزولوشن  یيهابا چالش یزن CBCTهر حال به 

 تیفكو آرت يداخل دهان هاییلمبا ف یسهدر مقا تریینپا

 یهاناز دسته فوتو یکم انرژ یهانحاصل از حذف فوتو

 همراه یمثل پست فلز يبه هنگام عبور از جسم یدهتاب

  (8و9).باشديم

 یرتصاو یفیتک voxel یزسا ییربا تغ  CBCTیستمدر س

 یرصوت یفیتآن کوچكتر باشد ک یزهرچه سا. کنديم ییرتغ

در  یاطراف اجسام فلز یفكتآرت (10).بهتر خواهد شد

CBCT به اصطالح  beam hardening )سخت شدن پرتو( 

 یتیفبهبود ک یبرا یيهامنظور روش ینبه ا (11).شوديگفته م

 یشده و دارا یشهدرمان ر یهادندان یوگرافيراد یرتصاو

 كتیفحذف آرت هاییتموجود دارد، مانند الگور یپست فلز

اعث ها،  که بنویزدر کنار حذف  یلتراسیون،ف هاییستمو س

 يلذا بررس  (21و31).شونديم یزن یدمف هاییگنالحذف س

 تیفیک ینکه بهتر يعوامل با درجات ینهرکدام از ا یقدق

 ینااندو  مد. رسديبنظر م یرا دارا باشد ضرور یصيتشخ

( یكرونم 75) است يوکسل یزسا ینکوچكتر یدارا یک،تكن

 يهدف بررس ،مطالعه ینشده است. در ا يکه به بازار معرف

و  یلتراسیونف هاییستمس یزمختلف و نوکسل  یزدو سا

 يافق يشكستگ یصتشخ یبرا CBCTدر  یفكتحذف آرت

 بود. یپست فلزو یا عدم حضور در حضور  یشهر

 هامواد و روش

دندان سانترال  از یشهر يهای افقبررسي شكستگيجهت 

استفاده شد. سانترال های جمع آوری  یشهتک ر یالیماگز

بررسي شدند تا از نبود  یومیكروسكوپشده، با استر

 یا (VRF یاvertical root fracture ) یشهر یعمود يشكستگ

( در آنها اطمینان حاصل شود. در Craze lineخطوط ترک )

 ینتخاب شد. برااعدد دندان  50 ،يبررس ینبعد از ا یتنها

 یهتا ناح 15 شماره یلفا یک ،هر کانال  Patencyاز یناناطم

 یرپ یوگرافيبا راد ینوارد کانال شد. همچن یكالفورامن اپ

 يررسب یشهر یلو تحل یفیكاسیونعدم وجود کلس یكالآپ

کانال  یجهت آماده ساز یونیورسال یپرپروت یستماز س .شد

ها با استفاده از کانال ي. سپس تمامدندان استفاده شد

سازی و با آماده F4 یزتا سا یونیورسال یپرپروت یروتار

 یراب یزوریمربا پ دو سوم طول کانال .ندگوتاپرکا پر شد

اخته س یختگير یهر کانال پست فلز یبراشد و  يپست خال

صورت ها به سپس دندانداخل کانال سمان نشد.  يشد ول

 يقاف يشكستگ یجادبه دو گروه آزمایش جهت ا يتصادف

گروه دندان  15 در ( تقسیم شدند.B( و کنترل )A) یشهر

صابت ا و با واسطه یک ابزار  با لبه تیز مثل انبر ،آزمایش

ضربه ناگهاني چكش، شكستگي عرضي در ریشه دندان 

دندان به  20 ،دندان وارد شده به مطالعه 50. از یدایجاد گرد

 خارج شدند. دو تكه شكسته یهدر چند ناح يشكستگ یلدل
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به درستي در کنار هم قرار داده شده و با چسب به هم 

 د.ش قطع یکبار یسکها با دمتصل شدند. سپس تاج دندان

های دنداني در تمام مراحل به جز ایجاد کل نمونه

 شكستگي و اسكن رادیوگرافي در آب نگهداری شدند.

 ها به صورتنمونه ي، تمام یربرداریاز انجام تصوقبل 

توسط فردی که در مشاهده هیچ ( Randomized) يتصادف

ر د تایي، 5به صورت  دخالتي نداشت، کد گذاری شده و

ها کست از قبل آماده شده قرار داده شدند. انتخاب دندان

ها هبود و نمون يداخل کست کامال تصادف یریقرار گ  یبرا

 یشاز دو گروه کنترل و آزما یکاز هر  يبطور تصادف

 لشام یرگروهها در چهار زنمونه ین. بنابراشدنديانتخاب م

، يبدون پست و با شكستگ، يبدون پست و بدون شكستگ

 یمتقس يبا پست و بدون شكستگ ،يبا پست و با شكستگ

 شدند. 

که در مشاهده  يتوسط شخص یربرداریتصو

 CBCT یرنداشت انجام شد. تصاو ينقش هایوگرافيراد

 Promax 3Dmax (Planmeca Helsinkiتوسط دستگاه 

Finland) یلوولتک 94حداکثر  يبا خروج (KVP ) وfov 

 75 (voxel) وکسل یزشدند. دو سا یهتهمتر  یليم 25×25

ها از نمونه یربرداریجهت تصو یكرونم 150و  یكرونم

 یكرونم 150وکسل  یزسا یاکسپوژر برا یطاستفاده شد. شرا

 یزسا یبرا و =12Tو  =90KVP=  ،9mA( پایین)رزولوشن 

و  =90KVP= ،10mA)رزولوشن باال(  یكرونم 75وکسل 

15T= ها از همه نمونه یبود و براfov متر  یليم 4×5 یكسان

 استفاده شد.

انجام  یربرداریبار تصو 24 ،مطالعه یندر مجموع در ا

ازکست شامل  75وکسل  یزبا سا یكبارکه  یبترت ینشد. بد

گرفته؛ سپس پست را داخل  یردندان بدون پست تصو 5

 6عمل  ینگرفته شد و ا یرکانال قرار داده و  مجدد تصو

با استفاده از  یرتصو 12 یننمونه(. بنابرا 30) بار تكرار شد

 یناز ا یکبدست آمد. سپس هر  یكرونم 75وکسل  یزسا

 تراسیونیلو ف یفكتحذف آرت هاییستمس تحت یرتصو 12

 (.1 یر)تصو قرار گرفتند

در  د.شروش عمل  ینبه هم یزن 150وکسل  یزبا سا

ها از نمونه یرتصو 96 یربرداری،بار تصو 24مجموع پس از 

 (. 2 یربدست آمد) تصو

 

 

 
 يشكستگی : داراي ب : بدون شكستگالف  پست یاز دندان سانترال دارا یكرونم 75وکسل  یزبا سا CBCT یتالساژ یرتصو:  1 یرتصو
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 يشكستگ ی: دارادو ي: بدون شكستگالف پست یاز دندان سانترال دارا یكرونم 150وکسل  یزبا سا CBCT یتالساژ یرتصو:  2 یرتصو

 

 

 

گر که متخصص مشاهده یکتوسط  یرتصاو يتمام

ها آن يها و شكستگبا تجربه بوده و از نمونه یولوژیراد

نسبت به وجود  یشانشد و نظر ا ينداشت، بررس ياطالع

 یا يثبت شد. در صورت شک به وجود شكستگ يشكستگ

. شديگذاشته م يشكستگ یصتشخ ،عدم وجود آن

را به  ریتصاو یتشفاف و گر مجاز بود تا کنتراستمشاهده

، سوگیری از یریدهد. جهت جلوگ ییرتغ یاریصورت اخت

 یطاازشر یکهفته در هر  یک يها با فاصله زماننمونه يتمام

شدند.  ي( مشاهده و بررسیرتصو 96) مختلف یربرداریتصو

وجود  یرمشاهده تصاو یبرا يزمان یتدر ضمن محدود

ت ثبنمره صفر و یک  گر پاسخ خود را بانداشت. مشاهده

بدین صورت که صفر، نشانه عدم وجود شكستگي  نمود. 

 نشانه وجود شكستگي بود. 1و 

 : شكستگي دیده مي شود1 ،: شكستگي دیده نمي شود0

داده ها با استفاده از آزمون مک نمار انجام  یلتحل

درصد  5برابر  یآمار یدر آزمونها یدار يد. سطح معنگردی

 SPSSداده ها از نرم افزار  یلتحل یبرا و در نظر گرفته شد

و جهت تعیین فاصله اطمینان از نرم افزار  21نسخه 

Medcale   د.گردیاستفاده  13نسخه 

 ها یافته

ها در همه روش یژگيبه دست آمده و یرتصو 96در 

 درصد بود.  100

 075/0) یكرونم 75وکسل  یزو دقت با سا یتحساس

و  كتیفمتر( بدون حضور پست، با و بدون حذف آرت یليم

 وکسل یزو دقت با سا یتحساس بود.درصد  100 یلتراسیونف

و  یفكتبا حضور پست، با و بدون حذف آرت یكرونم 75

 بود.درصد  3/83 و 7/66 یببه ترت یلتراسیونف

بدون  یكرونم 150وکسل  یزو دقت با سا یتحساس

به  نیلتراسیوو ف یفكتحضور پست، با و بدون حذف آرت

ل وکس یزو دقت با سا یتحساس بود.درصد  80و  60 یبترت

و  تیفكبا حضور پست، با و بدون حذف آرت یكرونم 150

 بود.درصد  3/73و  7/46 یببه ترت یلتراسیونف

که آزمون مک نمار نشان داد ها  گروه ینب یسهدر مقا

با و  یكرونم 150وکسل  یتعداد شكست ها در گروهها

با و بدون پست،  یكرونم 75وکسل  یها بدون پست، گروه

با  یكرونم 75و وکسل  یكرونم 150وکسل  یها گروه

 بینداشتند )به ترت یكدیگربا  یدار ياختالف معن ،پست

500/0P=  063/0وP=  250/0وP= اما در گروه وکسل )

 الف ب
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بدون  یكرونم 75بدون پست نسبت به وکسل  یكرونم 150

  (.=031/0P) کمتر بود یدار يپست بطور معن

 ژگيیو و یتحساس مربوط به فراواني شكست و یجنتا

 آورده شده است. 1در جدول 

از  یکو اعداد به دست آمده در هر  یجبا توجه به نتا

 ستمیبا پست و چه بدون پست،  س یطها چه در شراوکسل

در  ییرتأث یفكتحذف آرت هاییتمو الگور یلتراسیونف

 نداشتند. یشهر يافق يشكستگ یصتشخ

مورد مطالعه در  هاییکها با تكنمحل شكست يفراوان

در  يشكستگ ینب ینکه در ا است یدهثبت گرد 2جدول 

 نشده بود. یجادا یكالاپ یهناح

 بحث
 رییسمنتوم، عاج و درگ يبر شكستگ یشهر يشكستگ

 یا یپالپ داللت دارد؛ که ممكن است به صورت عمود

  (1و2).یابدگسترش  یشهدر عرض ر يافق

ر کنار د یوگرافي، رادیشهر هایيشكستگ یصتشخ یبرا

کمک کننده خواهد بود و روش  ینيبال يبررس

 ( PA) یكالاپ یپر یوگرافيراد ین،روت یربرداریتصو

 اییدر زوا یدمعموال با ،بودن یدو بعد یلباشد که بدل يم

مخصوصا  یاریدر موارد بساین روش شود  یهمختلف ته

رو با شكست روب ،قطعات وجود نداشته باشد ياگر جداشدگ

 (4و5).است

 یصيتشخ یت، ظرفPA یربودن تصاو یعالوه بر دو بعد

 وبیت یهاز جمله زاو يمختلف یرهایمتغ یرآنها تحت تأث

 و ینگپروسس یرنده،گ یتاشعه، زمان اکسپوژر، حساس

  (5).است یرمشاهده تصاو یطشرا

 

 

 میكرون با و بدون پست 150و  75تعداد شكست ها و حساسیت و ویژگي در گروههای با وکسل های  : 1 جدول

 يشكستگ گروه
 یتحساس يواقع يشكستگ

 (ینان)فاصله اطم

 یژگيو

 ندارد دارد (ینان)فاصله اطم

  150وکسل 

 با پست یكرونم

7/46 0 7 دارد  

(41/73-27/21)  

100 

(100-2/78)  15 8 ندارد 

 - - 15 15 کل

  150وکسل 

 بدون پست یكرونم

 60 0 9 دارد

66/83-29/32)  

100 

(100-2/78)  15 6 ندارد 

 - - 15 15 کل

  75وکسل 

 با پست یكرونم

7/66 0 10 دارد  

(18/88-38/38)  

100 

(100-2/78)  15 5 ندارد 

 - - 15 15 کل

  75وکسل 

 بدون پست یكرونم

 100 0 15 دارد

(100-2/78)  

100 

(100-2/78)  15 0 ندارد 

 - - 15 15 کل
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 مطالعه مورد کیتكن چهار توسط يشكستگ محل یهاصیتشخ يفراوان:  2 جدول

 يمحل شكستگ

 کیتكن

 كرونیم 150وکسل 

 با پست

 كرونیم150وکسل 

 بدون پست

 كرونیم 75وکسل 

 با پست

 كرونیم 75وکسل 

 بدون پست

 تعداد( درصد) تعداد( درصد) تعداد( درصد) تعداد( درصد)

)0 يجداشدگ بدون كالیترک سرو 0/0 ) 0( 0/0 ) 0( 0/0 ) 2( 0/100 ) 

)7 يافق يانیم سوم کی 0/100 ) 7( 0/100 ) 7( 0/100 ) 7( 0/100 ) 

)0 افتهی امتداد مهین و لیما كالیسرو 0/0 ) 0( 0/0 ) 0( 0/0 ) ( 0/100 ) 

)0 لیما کرونال سوم کی 0/0 ) 2( 0/100 ) 2( 0/100 ) 2( 0/100 ) 

)0 يافق كالیسرو 0/0 ) 0( 0/0 ) 0( 0/0 ) 1( 0/100 ) 

)0 افتهی امتداد مهین و لیما يانیم سوم کی 0/0 ) 0( 0/0 ) 1( 0/100 ) 1( 0/100 ) 

)7 کل 7/46 ) 9( 0/60 ) 10( 7/66 ) 15( 0/100 ) 

 

 

با  يشكستگ یصتشخ يگاه هایتمحدود ینبا وجود ا

نسبت  CBCT .تر خواهد بودآسان CBCT هاییستمکمک س

با  یا يمعمول یلمبا ف يداخل دهان هاییوگرافيبه راد

 MDCT (Multi Detectنسبت به  یزو ن یجیتالد یسنسورها

of Computed Tomography) با  یوتریکامپ ي)توموگراف

 یصدر تشخ یباالتر یژگيو و یتدتكتور( حساس يمولت

  تریشب يبه بررس یازاما ن؛ دارد شكستگي افقي ریشه

  (4و5و10و14)مي باشد.

کوچک  یدد یدانم ینبا چند CBCT هاییستمس

اشته د يدندان يشكستگ ییندر تع يارزش فراوان تواننديم

 یهارا در پلن يشكستگ سازنديباشند و کاربر را قادر م

 (3-5).مشاهده کند یمتعدد

ورد م یشهر يشكستگ یکه برا یيهااز دندان یاریبس 

ده مواد پرکنن یاند درمان اندو شده و داراقرار گرفته يبررس

اال و ب یتهمواد با دانس یناند. ابوده یفلز یهاو پست یشهر

قابل  رییتصو هاییفكتاشعه آرت یفباال در تضع یيتوانا

را  ریتصو یفیتک تواننديکنند، که ممي  یجادا یامالحظه

اما  ،ممكن یررا اگر نه غ يشكستگ یصکاهش داده و تشخ

شک راجع به دقت  یلاز دال یكي (11و15).یندسخت نما یاربس

CBCT ینا هاییفكتو آرت يمخروط یتمربوط به ماه 

 (16).است یربرداریتصو

از ضربه استفاده  يترک افق یجادا یمطالعه برا یندر ا

 یجادا یبه ترک ها یشترهر چه ب یساز یهشد که علت آن شب

 ،يشكستگ یهدر ناح ياز طرف .است يشده در صدمات دندان

عاج از دست نرفته و قطعات مجددا با حداکثر تطابق در 

 رایب اگر صورتیكه درمقابل  در .ندفترگ يکنار هم قرار م

 ستفادها دیسک ترین نازک حتي با برش از ترک سازی شبیه

 در قطعات مجدد گیری قرار هنگام در اولیه تطابق ،شود

 .ودب نخواهد ضربه با ترک ایجاد روش خوبي به ،خود محل

 زیاز کاهش سا توانيم یرتصاو یفیتک یشجهت افزا

 یهادستگاه که مطالعه یکدر  (71و81).وکسل استفاده کرد

 يافق يشكستگ يمتفاوت در بررس fovبا  CBCT متفاوت

، 76وکسل  یزهایسا ،بود گرفته قرار یابيمورد ارز یشهر

ان نش نتایج این مطالعه، ،نددش يبررس 125و  120، 100، 80



 
 

 چ

 و همكاران( سید حسین حسیني زارچ)                             ...        بررسي دقت توموگرافي کامپیوتری با اشعه مخروطي              150

و  76وکسل  یز( با ساKodak) کداک یستمکه در سداد 

 یباتقر یكرون،م 125وکسل  یزبا سا  Accuitomoیستمس

 تیوکسل بكار رفته در مطالعه ما، حساس یزبه دو سا یکنزد

 76وکسل  یبرادرصد  98تا  95 محدودهآمده در به دست 

 ینا یلبود که دل 125وکسل  یبرادرصد  95تا  88و 

د. کرده بو یانب یباال را عدم حضور پست فلز یتحساس

بدون پست در  150در رابطه با وکسل  یینپا یتحساس

، به  Accuitomo یستمس 125 وکسل با یسهمطالعه ما در مقا

ل دو وکس ینا ینب یزاختالف سا یلتواند به دل يهر حال م

  (3).تفاوت دو دستگاه باشد یزو ن

 یزابود که س یدهرس یجهنت ینبه ا دیگری یمرور مطالعه

ما ا ،یستن یتحائز اهم يشكستگ یصوکسل در تشخ

 قابل یشهر يشكستگ یصتشخ یبرا CBCTاستفاده از 

 (19).است یناناطم

 يشكستگ يبررس ینهدر زم یاریتاکنون مطالعات بس

 از يمختلف یطانجام شده است که شرا CBCTتوسط  یشهر

مختلف، اثر  یها fovوکسل متفاوت،  یزسا یرجمله تأث

 سهیمقا یاو  یفكتو حذف آرت یلتراسیونف هاییستمس

قرار  يتحت بررس CBCTمختلف  هاییستمس

  (12و13و20و21).گرفتند

 یستماز سحاضر، همانند مطالعه در یک مطالعه دیگر 

ProMax3D  گي شكست یصصحت تشخ واستفاده شده بود

طالعه در آن م یگرتوسط آن نسبت به دستگاه دافقي ریشه 

حت باعث کاهش ص یفكتحذف آرت یستمبود و س یشترب

 تمیسس ینا یگردیک بررسي در  يول (21).شده بود یصتشخ

درست شده بود که البته در رابطه  یصتشخ یشباعث افزا

در مطالعه انجام شده  ینهمچن (20).نبود یشهر يبا شكستگ

 یشافزا باعث یستمس ینا ،یعمود يشكستگ یصتشخ یبرا

حذف  یستماما در مطالعه ما نه س (13).شده بود یصتشخ

 داشتند.ن یصدر تشخ یریتاث یلتراسیونو نه ف یفكتآرت

ت در حضور پس یژگيو و یتدر مطالعات گذشته حساس

ت با وجود پس يشكستگ یصو تشخ یافتهکاهش  یفلز

 CBCT یتبطور مشابه حساس یزدر مطالعه ما ن (3).مشكل بود

وکسل بكار گرفته شده در حضور پست  یزدو سا در هر

 میكرون 75اختالف در وکسل  ینبود که ا یافتهکاهش 

 بارزتر بود. 

بكار رفته در مطالعه ما در  هاییکتكن يتمام یژگيو

عدم  یانگربود که بدرصد  100 یشهر يشكستگ یصتشخ

سئله م ینمطالعه بوده است. ا ینمثبت کاذب در ا یصتشخ

 یصشخت ینهگر در زممشاهده یتواند مرتبط با تجربه باال يم

ه هم که شد يمطالعات بررس یرر ساباشد. د یشهر يشكستگ

 ،مشابه استفاده کرده بودند یباتقر یهاوکسل یزاز سا

 (3و22).بوددرصد  100تا  88 ینباال و ب یژگيو محدوده

ت ممكن اس ینيبال یطحاصل از شرا یجنتاواضح است 

پس از  یجنتا ینمتفاوت باشند و بهتر است ا یجنتا ینبا ا

توان تا ب یرد،قرار گ یرمورد تفس ینيبال یهایيانجام کارآزما

 داشت. یجاز نتا یترتر و جامعکامل یلتحل

 یریگیجهنت

بدون  یابا  یطدرشرا 3Dmax یستمو دقت س یتحساس

بوده است و  یكرونم150از  یشترب 75وکسل  یزپست در سا

 یتوکسل وجود پست باعث کاهش حساس یزدر هر دو سا

 یصپست در تشخ یرتاث یشترینو دقت شده بود. ب

 بود. یكالسرو یهوناح یشهسوم کرونال ر یک هایيشكستگ

مختلف مورد مطالعه برابر  هاییکتكن یبرا یژگيو یزانم

 اسیونیلترو ف یفكتحذف آرت یستمس .بوده است درصد 100

 د.نداشتن یشهر يافق يشكستگ یصدر تشخ یریتأث

 و قدردانی تشکر

 یهاراهنما و مشاور در گروه یدبا تشكر از اسات

مشهد و معاونت  يو اندو دانشكده دندانپزشك یوژیولراد

 مطالعه داشتند. ینرا در طول ا يکه حداکثر همراه  يپژوهش
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